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2018 m. Balandžio 24 d
Mieli tėvai,
1. Finansinė parama
Galima pasiūlyti ribotą finansinę pagalbą knygomis kitais mokslo metais. Jei bet kuris
tėvas susiduria su finansiniais sunkumais įsigydamas knygų, kreipkitės į jį atsakingai.
Švietimo ir įgūdžių departamentas suteikia mažą dotaciją mokyklai, kurią galima išmokėti,
vadovo nuožiūra. Prašome pranešti mums kuo greičiau, mums reikia numerių iš anksto,
planuoti.
2 aktyvios mokyklos
Sveikiname ponia Merrins už savo darbą "Active School" per šią savaitę aktyvių mokyklų
savaitę. Žiūrėkite nuotraukas iš @scoilidepps arba www.scoilidepps.com
3 Iššūkis pakeisti
Iššūkis pokyčiams įvyko 2018 m. Balandžio 18 d. Kilkenyje. Vaikai atliko fantastinį lyčių
lygybės projektą. Dėkoju Ms Dempsey už darbą su jais
4 Pirmoji Komunija
Pirmoji Komunija vyksta šeštadienį, gegužės 12 d., 2018 m. Mes sveikiname mergaites,
kurios daro savo bendrystę ir padėkoti ponui Enright už jų parengimą. Prašome sumokėti
už savo brošiūrą internetu iki gegužės 9 d., Trečiadienį, nuoroda buvo išsiųsta.
5 kryžiaus šalis
Praėjusios savaitės metu vyko "South Dublin Cross Country" lenktynės. Mergaitės buvo
labai sėkmingos. Ačiū ponia Kelly už jų mokymą.
6 Patvirtinimas
Patvirtinimas vyks 2018 m. Gegužės 30 d. Nekaltojo Prasidėjimo Bažnyčioje ir Šv. Kiljano
11:00 val. Šeštosios klasės atostogos vyks ketvirtadienį, gegužės 10 d. Kai gausite nuorodą,
mokėkite internetu už vaiko bukletus ir atostogas.
7 knygų mugė
Gerai dirbkite su mūsų nuostabia tėvų asociacija už sunkų darbą Knygų mugėje. Jie
pardavė beveik 3 000 eurų knygų ir pelnė mokyklą knygoms įsigyti. Mes esame taip
dėkingi jiems už jų darbą.
2008 m. Gegužės 2 d. Ir trečiadieniais jie rengs drabužių perdirbimo renginį, daugiau
informacijos rasite vėliau.
PA taip pat išsinuomos knygas šiais metais, bet tik tekstų knygas. Vėlgi, jie bus palaikyti
ryšį, kad tėvai žinotų datas, tikimės pasiūlyti knygų nuoma nuo gegužės vidurio iki birželio
vidurio. Mokestis gali būti atliekamas internetine nuoroda, grynaisiais pinigais nepriimta.
8 "Micra & Sigma" testai

Testavimas vyksta nuo 2018 m. Gegužės 8 d. Iki 11 d. 1-6 klasėms. Patikrinkite, ar jūsų
vaikas tame pačiame amžiuje yra mokykloje. Jei nesumokėjote už savo vaiko testą, eikite į
internetą ir mokėkite (tik 1, 3 ir 5 klases).
9 Naujas Jaunesniojo kūdikių susitikimas
Naujųjų Jaunesniųjų Kūdikių susitikimas vyks 2018 m. Birželio 12 d. Nuo 13:45 iki 14:30.
10 šortai
Jei oras gerėja, vaikai gali dėvėti šortus į mokyklą iki vasaros, jei nori tėvai. Prašome tik
leisti savo vaikui dėvėti paprastą tvorą, logotipą be ženklo, kelio ilgio šortai su mūsų
geltona PE marškiniais. Praėjusiais metais dėvimi šortai puikiai dirbo, nes tėvai tik išsiuntė
vaikus į mokyklą apsirengę paprastais karinio jūrų laivyno šortais, todėl tikimės vėl
bendradarbiauti dar šiais metais. Merginos negali dėvėti antblauzdžių. Tėvams primenama
įsitikinti, kad saulėtą dieną vaikai naudoja saulės kremą savo vaikui ir kad vaikai turi
papildomai gerti.
11 "Twitter"
Sekite mus Twitter, @ scoilidepps.com.
12 kalendorius 2018-2019
Kitų metų kalendorius pridedamas.
13 Kalendoriaus datos:
Gegužės 12 d. 2018 m. Pirmoji šventoji Komunija
2018 m. Gegužės 30 d. Patvirtinimas
2018 m. Gegužės 25 d. **** Naujoji mokykla uždaryta referendumui ****
2018 m. Birželio 12 d
2018 m. Birželio 27 d. Bažnyčios pabaigoje metams 10 val. Visi laukiami
2008 m. Vasario 29 d. Vasaros atostogos, mokyklos uždaryta 12 val. Visiems.
2018 m. Rugpjūčio 30 d. Mokykla atsinaujina po vasaros, 850 m. Visoms klasėms, išskyrus
gaunamus jaunesnius kūdikius, jie prasideda nuo 9.30 iki 11.30 val.
14 Galiausiai
Sveikiname ponia Merrins. Jam buvo suteikta prestižinė INTO / DCU stipendija, skirta
doktorantūros studijoms DCU, St. Patrick Campus. Mes linkime jai gerai.
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