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24 kwietnia, 2018
Szanowni Rodzice,

1. Pomoc finansowa
Najprawdopodobniej szkoła będzie miała możliwość wesprzeć finansowo kilkoro uczniów w kwestii zakupu ksiażek na kolejny
rok akademicki. Jeśli któraś z rodzin ma ciężka sytuację finansowa, prosimy o zgłoszenie się do Pani Dyrektor na dyskretna
rozmowę. Ministerstwo Edukacji przekazało szkole niewielki grant, którym możemy przeznaczyć na ten cel. Prosimy o
niezwłoczny kontakt w tej sprawie.
2. Active School
Gratulujemy Pani Merrins jej sukcesów podczas prowadzenia projektu aktywnej szkoły, dziękujemy za przygotowanie,
odbywajacego się aktualnie, tygodnia poświęconego aktywności fizycznej. Zapraszamy do ogladania zdjęć @scoilidepps lub
www.scoilidepps.com.
3. Zmiana jest wyzwaniem
Spotkanie odbyło się w Kilkenny 18 marca 2018. Nasze uczennice przygotowały wspaniały projekt dotyczacy równości płci.
Dziękujemy Pani Dempsey za zaangażowanie w projekt.

4. Pierwsza Komunia
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 12 Maja 2018 roku. Z tej okazji gratulujemy dziewczętom oraz dziękujemy
Panu Enrightowi za przygotowanie naszych uczennic do tej uroczystości. Prosimy o uiszczenie opłaty za broszury do środy 9
maja; link do płatności online otrzymaliście Państwo wcześniej.

5. Cross Country
Coroczne zawody sportowe odbyły się w zeszłym tygodniu. Nasze dziewczynki odniosły wielki sukces w tym przedsięwzięciu.
Dziękujemy Pani Kelly za przeprowadzone treningi.

6. Bierzmowanie
Bierzmowanie odbędzie się 30 maja 2018 r. w Church of The Immaculate Conception & St. Killian o godz. 11.00, natomiast
rekolekcje dla klas szóstych odbeda się w czwartek 10 maja. Po otrzymaniu linka prosimy o uiszczenie opłaty za broszurki i
rekolekcje.

7. Kiermasz Książek
Gratulujemy Radzie Rodziców organizacji Kiermaszu Ksiażek, który przyniósł łaczny dochód €3,000. Kwota ta zostanie
przeznaczona na zakup nowych ksiażek dla naszej szkoły. Rada Rodziców organizuje zbiórkę używanej odzieży 2 i 3 maja,
więcej szczegółów wkrótce. W nadchodzacym roku akademickim Rada Rodziców będzie wypożyczać podręczniki. Mamy
nadzieję, że od połowy maja do połowy czerwca uda się zakończyć wypożyczanie ksiażek. Płatności można uregulować
wyłacznie online, nie przyjmujemy gotówki.

8. Testy kompetencji
Od 8 do 11 maja 2018 przeprowadzane zostana testy Micra i Sigma w klasach 1-6. Prosimy upewnić się, że dzieci będą tego dnia
w szkole. Jeśli nie zapłacili Państwo jeszcze za testy, prosimy uiścić opłatę online (klasy 1,3,5).
9. Spotkanie dla uczniów rozpoczynających naukę w przyszłym roku
Spotkanie dla uczniów klas Junior Infants odbędzie się 12 czerwca 2018 roku w godzinach od 13.45 do 14.30.

10. Krótkie spodenki
Jako ze jest coraz cieplej, nasi uczniowie moga nosić krótkie spodenki aż do przerwy wakacyjnej. Prosimy upewnić się, że sa to
gładkie, granatowe spodenki do kolan, bez naszywek i nadruków. Wciaż obowiazuje żółta koszulka na zajęcia z wychowania
fizycznego. W zeszłym roku dzięki współpracy z Rodzicami nie mieliśmy w tej kwestii, żadnych problemów, mamy nadzieję na
współpracę z Państwem także w tym roku. Dziewczynom nie wolno nosić getrów ani kolarzówek. Przypominamy, że w
słoneczne dni dzieci powinny wychodzić z domu posmarowane kremem przeciwsłonecznym oraz zaopatrzone w dodatkowe
napoje.

11. Twitter
Zapraszamy do śledzenia naszej szkoły na Twiterze, @scoilidepps.com.
12. Kalendarz na rok akademicki 2018-2019
Załączamy kalendarz szkolny na rok akademicki 2018-2019.
13. Ważne daty
12 maja, 2018
30 maja, 2018
25 maja 2018
12 czerwca 2018
27 czerwca 2018
29 czerwca 2018
30 sierpnia 2018

Pierwsza Komunia Święta
Bieżmowanie
****Szkoła zamknięta w zwiazku z referendum****
Spotkanie uczniów klas Junior Infants
Msza na zakończenie roku szkolnego, godzina 10.00 w
lokalnym kościele. Zapraszamy!
Rozpoczęcie wakacji, szkoła zostanie zamknięta o godzinie
12.00.
Otwarcie szkoły po wakacjach. Zajęcia rozpoczniemy o
8.50. Jedynie uczniowie klas Junior Infants rozpoczna
lekcje o 9.30 i zakończa o 11.30.

14.Na zakończenie
Serdeczne gratulacje dla Pani Merrins, która została wyróżniona przez INTO (organizację zrzeszajaca nauczycieli). otrzymała
ona prestiżowe stypendium na studia doktoranckie na DCU St. Patrick’s Campus. Życzymy sukcesów!

Z poważaniem,

________________
O. Ní Odhráin,
Dyrektor Szkoły

