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23 kwietnia 2015
Drodzy Rodzice,
Oto kilka rzeczy do swojej uwagi:
1. Krótkie spodenki
Jak pogoda się poprawia dzieci mogą nosić szorty do szkoły. Proszę pozwolić tylko dziecko nosić zwykły
granatowy, no-logo, spodenki do kolan z naszej żółtej koszuli PE. Na sobie szorty działa dobrze w
zeszłym roku, jak tylko rodzice posyłali dzieci do szkoły ubrani w granatowe szorty ślizgowych tak
mamy nadzieję, że 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, a dzieci mają
dodatkowo do picia.
2. Lost Property: Mamy wiele elementów utraconego mienia. W poniedziałek, 27 kwietnia 09:00 do
12:00 rodzice są zaproszeni do i sprawdzić utracone mienie za rzeczy ich dziecko może być zagubiona.
Pozycje będzie na wyświetlaczu poza Sekretariacie. Wszelkie artykuły nieodebrane zostaną zapakowane i
podane do Stowarzyszenia Rodziców ich przypadku recyklingu.
3. Szef Kontuzje: Traktujemy każde dziecko, które mówi, że mają trafić / zderzył / boli ich głowa, jak
prawdziwe i zawsze będziemy dzwonić do domu, niezależnie od ciężkości urazu. Jednak od teraz, jeśli
mamy zadzwonić do domu dla swojego dziecka do urazu głowy, Twoje dziecko będzie zobowiązany do
usiąść na placu na dwie przerwy, w celu zabezpieczenia przed dalszym obrażeń.
Stowarzyszenie Odzież Recykling 4. zdarzenia Rodziców
Stowarzyszenie Rodziców IDE Scoil pracują kolekcji odzieży w połączeniu z Liberty Recycling w
najbliższy wtorek 28 i środa 29 kwietnia od 08:35 do 09:00 przy bramie szkolnej. Oni akceptują
dorosłych i dzieci ubrania, buty, kapelusze, paski, torby i misie. Prosimy nie wysyłać pościel lub
zabrudzone ubrania.
Otrzymają oni fantastyczny 50c kilo, który będzie wielki impuls dla ich funduszu pozyskiwania funduszy.
5. Zakręcony Stopy piątek / Zielone Szkoły
Jesteśmy o specjalny dzień następny piątek, 1 maja, aby zachęcić dzieci do walk / cykl / wiać do szkoły w
ramach Inicjatywy Zielonej Szkoły. Dzieci mogą nosić dziwne skarpetki lub buty do szkoły i pokazać
swoje zakręconych stopy. Mamy też właśnie dostałem zawiadomienie, że została nam przyznana naszej 4.
Zielona Flaga dla podróży. Dziękujemy za wsparcie i dziękujemy Pani Downey, O 'Neill pani i zielonych
szkół "Komisji do pracy w uzyskaniu Zielona Flaga.
6. Listy:
Jesteśmy coraz bardziej zadawane przez rodziców do zapewnienia liter dla departamentów rządowych,
takich jak zasiłek na dziecko, Passport Office, Społecznych i Spraw Rodziny. To jest polityka zarządu, że
rodzice zapewniają co najmniej trzy dni wypowiedzenia do szkoły. Nie ma wyjątków od tej zasady.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane.
7. Text.a.Parent:
Jeśli masz nowy numer telefonu komórkowego należy powiadomić szkołę więc możemy aktualizować
nasze rekordy Text.a.Parent.
8. Termin i Zamknięcia:
- 04 maja, 5 & 6 - Szkoły zamknięte na wakacje maja
- 09 maja - Komunia godzinie 11:00
- 22 maja - Referendum
- 27 maja - Potwierdzenie, o godzinie 11:00
- 01 czerwca - Szkoła zamknięta dla Bank Holiday
- 26 czerwca - Szkoła jest czynna do godziny 12 w południe na letnie wakacje, szkoła ponownie otwarta
31 sierpnia
Z Poważaniem,

