24 marca 2015

Drodzy Rodzice,
Oto kilka rzeczy do swojej uwagi:
1. Ogólna liczba Szkoła ocena
Nasza cała szkoła Ocena Raport został opublikowany i jest dostępny do wglądu w następującym
linkiem.
http://www.education.ie/en/Publications/Inspection-Reports-Publications/Whole-SchoolEvaluation-Reports-List/report1_19220S.pdf
Zarząd pragnie podziękować społeczności szkolnej za ich pracę podczas całej szkoły oceny. Jego
reakcja na całej szkoły oceny znajduje się w opublikowanym raporcie.
Stowarzyszenie Rodziców 2. Nowe
Nowi członkowie Stowarzyszenia naszych rodziców, są następujące:
Chairperson- dzielone między Alanem Forde i Gillian Malone sekretarza - Regina Moran
Skarbnik - Anna Kelly, Członkowie Komitetu - Áine Stapleton & Hazel Jewell. Życzymy im powodzenia
i dziękuję wychodzące członkom komisji za ich wsparcie do szkoły.
3. Loteria
Stowarzyszenie rodziców loteria dla roweru ofiarowanych przez pana Cathal Harling odbędzie się w
Sali szkoły w piątek rano. Proszę zwrócić bilet przed 09:15 w piątek.
4. Trócaire Skrzynki
Proszę pamiętać Trocaire pudełka będą zbierane o godzinie 9:00 w piątek, 27 marca. Trócaire będzie
zebrać wszystkie pola na dzień. Wszelkie skrzynki wysłane najpóźniej 09:30 a.m. zostaną zwrócone, a
niestety, nie możemy trzymać gotówkę w siedzibie na Wielkanoc. Proszę zwrócić pola do
parafialnego Urzędu, po upływie tego terminu.
5. 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.
6. Text.a.Parent:
Jeśli masz nowy numer telefonu komórkowego należy powiadomić szkołę więc możemy
aktualizować nasze rekordy Text.a.Parent.

7. Termin i Zamknięcia:
- 27 marca - Szkoła jest czynna do godziny 12 w południe do świąt wielkanocnych i ponownie otwiera
się na
Poniedziałek, 13 kwietnia o 08:50 a.m.
- 04 maja, 5 & 6 - Szkoła zamknięta dla Banku wakacyjne &
- 09 maja - Komunia godzinie 11:00
- 22 maja - referendum (tymczasowa)
- 23 maja - Szkoła zamknięta w wyborach
- 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 wakacjach

Z poważaniem,

