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19 rugsėjis 2016
Mieli tėvai,
1. Mokykla Pasivaikščiojimas
Mūsų metinė Mokykla Pasivaikščiojimas vyksta trečiadienį, spalio 5 dieną (oras). Tai svarbiausias
mokyklos fondas didinimas įvykis, todėl mes prašome, kad tėvai leidžia vaikams rinkti rėmimo
pinigus ir siųsti jį į mokyklą. Nebus namų antradienį, spalio 4, leisti vaikus, su tėvų leidimu, rinkti
rėmimą. Šie pinigai ir ką mes gauname iš mokyklos indėlis padeda finansuoti mokyklą, nes, kaip
žinote, mūsų dotacijas buvo gerokai sumažintas Švietimo ir įgūdžių departamentas.
2. Mokyklos Durys
Mokyklų durys uždarytos, kai visos klasės yra saugiai pastato su savo mokytojais viduje. Vartai yra
uždaryti netrukus po to. Tai dėl sveikatos ir saugumo sumetimais, atsižvelgiant į vaikų įvežamų per
mokyklos duris apimtis. Jei norite pasikalbėti su vaiko mokytoju, prašome padaryti paskyrimą per
Generalinį sekretorių. Ne skubių pranešimų dėl klasės mokytoju, prašome naudoti žurnalą. Po durys
yra uždaryti, vaikai / Tėvai turėtų ateiti į priekines duris įeiti. Norime padėkoti šeimoms, už
bendradarbiavimą iki šiol, mes esame laimingi, kad jis padeda padaryti mūsų mokyklos saugesnis
rytais.
3. Mokyklos uždarymas
Mokykla yra uždarytas visiems mokiniams trečiadienis, lapkritis 9 už pagrindinę kalbą Gyvenimo inservice diena mokytojams.
4. Žalioji apyrankės
Žalieji apyrankės: Dėl sunkių galvos traumų tęsime nedelsiant informuoti tėvus telefonu, jei vaikas
yra sužeistas. Mažiau rimtų traumų mes įdėti apyrankę ant vaiko riešo įspėti jus, kad vaikas galėjo
nedidelį incidentą mokykloje. Juostos turi būti pašalinta tėvų namuose.
5. Darbo laikas
Sekretorius anketa valandos nuo 9:00 iki 2:00 val, nuo pirmadienio iki penktadienio. Už šių valandas
ir per savo pietų 11:45 val iki 12:15 val Tarnyboje gali be priežiūros.
6. Mokyklos laiškai
Mūsų duomenų apsaugos politika yra mūsų svetainėje. Vadybos valdyba nusprendė, kad nuo šiol,
papildomos kopijos laiškų, mokyklos ataskaitos ir tt patirs 5 € mokestį, už laišką.
7. Asmeniniai daiktai
Prašome pažymėti viską jūsų vaikas atneša į mokyklą!
8. tekstai ir Parašyta:
Jei turite naują mobiliojo telefono numerį prašome informuoti mokyklą, kad galėtume atnaujinti
savo įrašus. Labai svarbu, kad mokykla gali kreiptis tėvų avarijos atveju. Jei to dar nepadarėte,
prašome pateikti mums savo elektroninio pašto adresą. Ateities biuleteniai bus išsiųstas &
paskelbtas mūsų svetainėje, mes negali būti siunčiant bet kokių popierinių kopijų biuletenius.
9. kolekcija Vaikų:
Jaunimo klasių (Junior & Vyresnieji kūdikius) jei nesate rinkti vaikui save, praneškite mums. Taip pat,
jei lopšelyje renka savo vaiką reguliariai, praneškite mums ir tiekimo kontaktiniai duomenys
lopšelyje. Atsižvelgiant į vaiko nebūtų surinkti atveju, mes galime tada skambinti vaikų lopšelio ir
informuoti juos. Telefono skambutis ar laiškas yra viskas, ko reikia.
10. Sakramentai 2016-2017
Scoil IDE Pirmąją Komuniją yra 6 Geg 2017 Nėra data Sutvirtinimo kol kas. Mes tikimės, kad iki
rugsėjo pabaigos.
Pagarbiai,
__________________
O. Ní Odhráin

