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Drodzy Rodzice
Życzymy Wesołych Świąt i każdą dobrą
chwile na nadchodzący rok

Zaczęliśmy Adwent, a my czekamy na Boże
Narodzenie. Mamy Parafialnego Carol
usługe w niedzielę 16 grudnia w kościele
parafialnym. Dziewczyny z drugej, klasy
czwartej, piątej i szóstej wezmą w nim
udział.

Zaczęliśmy Adwent, a my czekamy na Boże
Narodzenie. Mamy Parafialnego Carol
usługa w niedzielę 16 grudnia w kościele
parafialnym. Dziewczyny z drugiej, klasy
czwartej, piątej i szóstej wezmą w nim
udział.

Doceniamy dary ktore daliscie do
nauczycieli i pracowników w ciągu roku
jednak tak wiele rodzin przeżywa trudności
w tym roku wolelibyśmy, żeby prezenty nie
zostały podane do nauczycieli i innych
pracowników lub uczniów, ponieważ kładzie
nacisk na rodziców

Dziękujemy za wsparcie naszego projektu
plecaka. Byliśmy bardzo zadowoleni z
reakcji. Zostały one zebrane i są na drodze
do Malawi.

Zapraszamy na nasz koncert w szkole w
czwartek, 20 grudnia już od 09:30. Ms
Twomey, Ms Cronin i Pani Creedon. Mrs.O
'Callaghan i Ms.Fitzpatrick klasy będą
uczestniczyć w tym koncercie. Zespół
Szkoły otworzy show z niektórych utworów
świątecznych. Mniejsze klasy dzieci wykona
swoje przedmioty po tym następuje
szkolnego chóru z niektórymi numerami
studniówki Pokoju. Obligacje Seniora
Zajęcia będą następnie wykonywać swoje
pozycje.Reszta zajęć będzie ich koncert
przed Wielkanocą. Święty Mikołaj będzie
nas również odwiedzał nas przed świętami.

Serdeczne podziękowania dla
Stowarzyszenia Rodziców na ich
pozyskiwania funduszy dla szkoły i ich
wsparcie. Dziekujemy za wsparcie dla
naszych kalendarzy klasowych. Niektóre z
podniesionych pieniędzy pokryje koszt klas
Przedstawien dla wszystkich klas w szkole
w tym roku. Będzie także dodatkowa
gimnastyka i taniec ludowy. Wycieczki
autobusowe będą również opłacane.

III klasa poszła do nauki pływania do
Castle Hotel. Czwarta, piąta i szósta klasa
pójda w kwietniu i maju. Uczniowie z
Wyższych dzieci i pierwszej klasy brali
udział w treningu piłki nożnej. Uczniowie
wzięli udział w Cross Country biegali w
Parku Miejskim 10 października

Klub Homework nadal jest
codziennie od wtorku do
czwartku.

Mieliśmy wspaniały muzyczny warsztat z
vox merus, kwintet odwiedzit nas 14
listopada. Wprowadziły one uczniów
oddrugrej do 6 klasy do swoich
instrumentów i dała im możliwość
przedstawienia muzyki z nimi. Zwiedzili
również Junior klasy.
Uczniowie z klas od czwartej do szóstej
spełnione Marita Conlon McKenna, autorka
"Pod drzewa głogu" w Briery Gap w dniu 10
października.

Pracujemy dla naszej pierwszej Zielonej
Flagi.Mieliśmy akcje
recyklingu 8 listopada. To
jest w toku, więc prosimy o
dalsze wsparcie naszych
wysiłków na zmniejszenie,
recyklingu, ponownego
użycia.
Dziękujemy za wsparcie naszego
kontynuowania polityki zdrowego jedzenia.

Klasa pani Creedon odwiedzili Pracownie
Lifetime w Cork 21 Listopada. Mieli bardzo
ciekawy dzień robili eksperymenty z ciepła i
istotnej zmiany zapisu. Pani O'Callaghan i
pani Fitzpatrick odwiedz Lifetime Lab w
lutym.

.

Junior, Senior dzieci i First Class nauczyli
się kilku tańców ze Szkocji, Polski, Holandii,
Danii i Ameryki

Gratulujemy Aoibhe Murphy, Ella
Fitzgerald, Clodagh McDonagh Meabh
Kelleher zdobył nagrody w konkursie Art
Credit Union. Obraz Aoibhe Murphy i obraz
Clodagh McDonagha przeszty do konkursu
okręgowego.
.

Bierzemy udział w Peace Proms Concert.
Bilety są już dostępne dla Koncert w City
Hall, w niedzielę 24 lutego w sklepie
2.00pm Pinokia, Toy 2 Paul Street, Cork,
021 4271771 lub na stronie internetowej
www.cboi.ie. To będzie bardzo udany
koncert. Możesz dowiedzieć się więcej na
temat orkiestry i ich występy na swojej
stronie internetowej www.cboi.ie.

Piąta i szósta klasa zostali
zaproszeni do odwiedzenia
UCC 19 grudnia. Będą one na
zwiedzanie uczelni i lunch
bezpłatne. Będą brać udział w
eksperymentach w
laboratoriach
naukowych.Koszt tej podróży
jest finansowany przez Bord
Gais.

