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19 września 2016
Drodzy Rodzice,
1. Szkoła Spacer
Nasza roczna Szkoła Spacer odbywa się w środę, 5 października (przy sprzyjającej pogodzie). Jest to
najważniejsze wydarzenie pozyskiwania funduszy szkoły, więc pytamy, że rodzice pozwalają dzieciom
zbierać sponsorską pieniądze i wysłać go do szkoły. Nie będzie zadanie domowe we wtorek, 4
października, aby umożliwić dzieciom, ze zgody rodziców, aby zebrać sponsoring. Te pieniądze i jakie
zbieramy od szkoły dotacja pomoże sfinansować szkołę, ponieważ, jak wiadomo, nasze dotacje
zostały znacznie zredukowane przez Departament Edukacji i Umiejętności.
2. Szkoła Drzwi
Drzwi szkoły są zamknięte, tak szybko, jak wszystkie klasy są bezpieczne wewnątrz budynku z ich
nauczycielami. Bramy są zamknięte tuż po. To jest dla BHP powodów, ze względu na ilość dzieci
wchodzących przez drzwi szkoły. Jeśli chcesz porozmawiać z nauczycielem dziecka, proszę umówić za
pośrednictwem Sekretarza. Dla nie-pilnych wiadomości dla nauczyciela klasy, należy użyć dziennika.
Po drzwi zostały zamknięte, dzieci / rodzice powinni przyjść do drzwi, aby uzyskać wpis. Chcemy
podziękować rodzinom, za dotychczasową współpracę, jesteśmy zadowoleni, że to pomaga, aby
nasza szkoła bezpieczniejsze w godzinach porannych.
3. Zamknięcie szkoły
Szkoła jest zamknięta dla wszystkich uczniów środa, 09 listopada o Primary Curriculum język, w DniuService dla nauczycieli.
4. Zielone Opaski
Zielone Opaski: Do poważnych urazów głowy nadal będziemy informować rodziców przez telefon
natychmiast, jeżeli dziecko jest ranny. Dla mniej poważnych urazów będziemy umieszczać opaskę na
nadgarstek dziecka poinformować, że dziecko może mieć niewielki incydent w szkole. Zespoły
powinny być usunięte przez rodziców w domu.
5. Godziny biurowe
Sekretarz godziny są od 9:00 do 2:00 po południu, od poniedziałku do piątku. Poza tymi godzinami
oraz w trakcie jej lunch 11:45 do 12:15 biuro może być nieczynna.
6. Szkoła Letters
Nasza polityka ochrony danych znajduje się na naszej stronie internetowej. Zarząd podjął decyzję, że
od teraz, dodatkowe kopie pism, świadectwa szkolne itd będzie ponieść opłatę € 5, na piśmie.
7. Indywidualne Belongings
Proszę oznaczyć wszystko Twoje dziecko przynosi do szkoły!
8. Teksty i wiadomości e-mail:
Jeśli masz nowy numer telefonu komórkowego należy poinformować szkołę więc możemy
aktualizować nasze rekordy. Istotne jest, że szkoła może skontaktować się z rodzicami w razie
nagłego wypadku. Jeśli tego nie zrobiłeś, prosimy o podanie adresu e-mail. Przyszłe aktualizacje
zostaną wysłane i opublikowane na naszej stronie internetowej, nie będziemy wysyłać żadnych
dalszych twardych kopii biuletynów.
9. Kolekcja dzieci:
W młodszych klasach (Junior i Senior Niemowlęta) Jeśli nie zbierają dziecku siebie, daj nam znać.
Również jeśli żłobek zbiera swoje dziecko w regularnych odstępach czasu, daj nam znać i dane
kontaktowe przeznaczane do żłobka. W przypadku dziecka nie są zbierane, możemy zadzwonić do
żłobka i informowania ich. Rozmowa telefoniczna lub e-mail jest wszystko, co potrzebne.
10. Sakramenty 2016/2017
Scoil Íde Pierwsza Komunia Święta jest 06 maja 2017 Nie ma data potwierdzenia, jeszcze. Mamy
nadzieję, że go do końca września.
Z poważaniem,
__________________
O. Ní Odhráin

