Scoil Íde Presentation Primary School,

New Road, Clondalkin, Dublin 22.
Telephone: 01 4592766.
Email: scoilideclondalkin@gmail.com
School Website: www.scoilidepps.com
Principal: Orla Ní Odhráin
19 Geg 2015
Brangūs tėvai,
Čia yra daiktų už jūsų dėmesį numeris:
1. POD
Jei supainioti ar pamiršo grąžinti jums POD formą prašome jus veikti tai dabar. POD formas galima iš sekretorius.
Prašome nedelsiant grąžinti, mes turime įkelti informaciją į DES dabar.
2. sporto diena
Sportas diena yra trečiadienis, birželis 10. Prašome įsitikinkite, kad jūsų vaikas turi apsaugos nuo saulės, nešioja
kepurę ar dangtelį ir turi papildomą gėrimą tą pačią dieną. Įsitikinkite, kad jūsų vaiko vardas yra visa apranga,
Skrybėlės ir gėrimų butelį.
3. Ataskaitos
Ataskaitos išduos birželio viduryje. Prašome siųsti savarankiškai spręsti A5 arba A4 dydžio voką su vaiko
mokytoju, teisingą pašto, 68 cento antspaudas gali nepakakti.
4. Nauja Junior Kūdikiai
Nauja Junior kūdikiai kviečiami susitikti savo mokytojo antradienis birželis 16 nuo 1: 45-2: 30pm. Mes jums
priminti, vėl tekstas arčiau dieną.
5. Knygų nuoma schema
Prašome pareikšti savo knygas į birželio 2, 3, ir 4 forma 8.50 tarifu mokykloje - 9:30. Tėvų asociacija bus priimti
užsakymus ir suteikti kreditus tiems, kurie dalyvauja šioje schemoje. Tai didelė vertybė ir mes raginame visas
šeimas dalyvauti. Esame dėkingi tėvų asociacijos už darbą kuriant ir valdant knygą nuoma schemą.
6. Rezervuokite sąrašai
Rezervuokite Sąrašai bus platinamas kitą pirmadienį 25 Geg papildomos kopijos gali būti atspausdinti iš mūsų
svetainės www.scoilidepps.com
7. šortai
Kaip oras gerėja vaikai gali dėvėti šortai į mokyklą iki vasaros, jei tėvai nori. Prašau leisti tik jūsų vaikas nešioti
paprastą laivyną, ne logotipą, kelio ilgio šortai su mūsų geltona PE marškinėliai. Nešioti šortai dirbo gerai pernai
tėvai tik išsiųsti vaikus į mokyklą apsirengęs paprasto karinio jūrų laivyno šortai todėl tikimės turėti savo
bendradarbiavimą dar šiemet. Merginos negali dėvėti antblauzdžiai. Tėvai turėtų įsidėmėti, įsitikinkite, kad jie
taikomi nuo saulės kremą ant savo vaiku saulėtų dienų ir užtikrinti, kad vaikai turi papildomai gerti.
8. patvirtinimas
Patvirtinimas vyksta trečiadienį, gegužės 27 d 11:00. Sveikiname mergaites ir ačiū ponia Hanly už juos rengiant
darbą. Taip pat dėkojame iš 4. & 5. klasių ir mokytojų, ponia Ryan ir Miss O 'Brien už jų darbą chorą.
9. Referendumas
Mokykla uždaryta penktadienis, gegužė 22 už referendumą.
10. Text.a.Parent
Jei jūs turite naują mobiliojo telefono numerį, prašome informuoti mokyklą, kad galėtume atnaujinti savo
Text.a.Parent įrašus.
11. Datos ir nutraukimas:
- 22 Geg - uždarytas dėl referendumo
- 27 Geg - patvirtinimas, 11:00 val
- 1 birželis - Mokyklos uždarytas Bank Holiday
- 26 Bir - Mokyklos užsidaro 12 val vasaros atostogoms, mokyklos vėl atveria pirmadienis, rugpjūtis 31
Pagarbiai,

_________________
O. Ní Odhráin
Pagrindinis.

