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Drodzy Rodzice,
Oto kilka rzeczy do swojej uwagi:
1. POD
Jeśli zagubiona lub zapomniał powrót formę POD prosimy, aby działać na to teraz. Formularze dostępne POD
Sekretarz są. Proszę zwrócić natychmiast, musimy przesłać informacje do DES teraz.
2. Sports Day
Dzień Sportu jest środa, 10 czerwca. Upewnij się, że Twoje dziecko ma ochrony przeciwsłonecznej, nosi kapelusz
lub czapkę i ma dodatkowy napój, który dzień. Upewnij się, że nazwa twojego dziecka jest na wszystkie ubrania,
czapki i napojów butelki.
3. Sprawozdania
Raporty wyda w połowie czerwca. Proszę przesłać własny skierowana A5 lub A4 wielkości koperty z
nauczycielem swojego dziecka, z prawidłowym pocztowych, 68 centów znaczek może nie wystarczyć.
4. Nowy Junior Niemowlęta
Niemowlęta Nowy Junior są zaproszeni na spotkanie z nauczycielem we wtorek, 16 czerwca od 1: 45-2: 30pm.
Będziemy ponownie przypomnieć tekst bliżej dnia.
5. Schemat Wynajem książki
Proszę zabrać ze sobą książki do szkoły na 02 czerwca, 3., i 4-ci formą 08:50 a.m - 09:30. Stowarzyszenia
rodziców będzie przyjmować zamówienia i dają kredyty dla tych, którzy biorą udział w programie. To jest wielka
wartość i wzywamy wszystkie rodziny do wzięcia udziału. Jesteśmy wdzięczni Stowarzyszenia Rodziców za
pracę w tworzeniu i prowadzeniu Book Wypożyczalnia Scheme.
6. Zarezerwuj Listy
Zarezerwuj Listy będą dystrybuowane w najbliższy poniedziałek 25 maja, dodatkowe kopie można wydrukować z
naszej strony internetowej www.scoilidepps.com
7. Krótkie spodenki
Jak pogoda się poprawia dzieci mogą nosić szorty do szkoły aż do lata, jeśli rodzice chcą. Proszę pozwolić tylko
dziecko nosić zwykły granatowy, no-logo, spodenki do kolan z naszej żółtej koszuli PE. Szortach działa dobrze w
zeszłym roku, jak tylko rodzice wysłali dzieci do szkoły ubrani w granatowe szorty zwykły Mamy nadzieję, że to
ma swoją współpracę w tym roku. Dziewczyny nie mogą nosić legginsy. Rodzice powinni pamiętać, aby upewnić
się, że zastosowanie kremu na ich dziecka w słoneczne dni i upewnić się, że dzieci mają dodatkowo do picia.
8. Potwierdzenie
Potwierdzenie odbywa się w środę, 27 maja o godzinie 11:00. Gratulujemy i dziękujemy pani dziewczyny Hanly
do pracy w przygotowanie ich. Dziękujemy również chór z 4. i 5-te klas i nauczycieli, Pani Ryan i O 'Brien Pani
za swoją pracę.
9. Referendum
Szkoła jest zamknięta piątek, 22 maja w referendum.
10. Text.a.Parent
Jeśli masz nowy numer telefonu komórkowego proszę powiadomić szkołę więc możemy aktualizować nasze
rekordy Text.a.Parent.
11. Termin i Zamknięcia:
- 22 maja - zamknięte dla referendum
- 27 maja - Potwierdzenie, o godzinie 11:00
- 01 czerwca - Szkoła zamknięta w Bank Holiday
- 26 czerwca - Szkoła jest czynna do godziny 12 w południe na letnie wakacje, szkoła ponownie otwiera
poniedziałek, 31 sierpnia
Z Poważaniem,

_________________
O. Ní Odhráin
Principal.

