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Drodzy Rodzice
Składamy zyczenia błogosławionych Świąt Bożego
narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Rozpoczęliśmy okres adwentowy i czekamy na Boże
Narodzenie. W niedziele 13 grudnia o godzienie
19 w kościele parafialnym odbędzie się wspólne
kolędowanie. Dziewczęta z klas drugiej, czwartej,
piątek i szóstej będą brały w nim udział.

Powołaliśmy nowy zarząd szkoły.
Przewodniczącym zarządu został pan Stephen
O’Connor. Dziękujęmy ustępującemu
przwodniczącemu panu Pat Halloran za
dotychczasowa prace na rzecz szkoły. Pragniemy
także podziekowac za współprace następującym
osobom : Vincent Kingston, Eoin McCarthy
oraz Cornelia Cronin.
Rodziców w nowym zarządzie szkoły będą
reprezentowali pani Sylvia Sexton oraz pan Jack
Purcell. Osobami reprezentującymi społecznośc
miasta są pani Margaret O’Riordan i pan Martin
Neville. Przedstawicielką nauczycieli została pani
Helena O’Callaghan.
Dziękujemy rodzicom, którzy zgłosili swe nazwiska
do wzięcia udziału w nominacjach na członka
zarządu.

Jestesmy bardzo zadowoleni z nowych sal
lekcyjnych. Dziekujemy za wszystkie zyczenia,
które otrzymalismy z tej okazji. W korytarzu
nowego budynku zosały wyeksponowane prace
artystyczne projektu CraftEd któremu
nadzorowała pani Kelleher .

Dziękujemy klasom od 3 do 6 za wzięcie udziału w
programie. Pudelka z prezentami zostaną wysłane
do dzieci z uboższych krajów.

Zapraszamy na concert świąteczny w dniu 18-go
grudnia w piątek o godzinie 11 w holu szkoły.
Klasy biorące udział:
• Ms. Cronin’s JUNIOR INFANTS
• Ms. Twomey’s JUNIOR INFANTS
• Mrs Creedon’s JUN & SEN INFANTS
• Ms. Kelleher 2nd CLASS
• Mrs O’Callaghan 4th& 5th CLASS
• Ms Cooper’s 5th&6th CLASS
Szkolny zespół rozpocznie concert świąteczny.
Pozostałe klasy będa brały udział w koncercie z
okazji dnia św. Patryka.
W czasie koncertu świątecznego będzie można
wygrac nagrodę. Bilety w cenie E2 za pasek lub E5
za trzy paski będzie można kupic także w klasie od
czwartku 10go grudnia.
Przed świętami odwiedzi naszych uczniów św.
Mikołaj z upominkami.

Dnia 20 października otrzymalismy zgodę na
budowę nowego parkingu. Jednakże w dniu 12
listopada zostały zgloszone zastrzeżenia, co
oznacza opóznienia w pracach. Prosze sprawdzic
P.A Reg No 15/5903 jeśli chcą Państwo byc na
bieżąco. Musimy czekac na decyzję Bord Pleanála
zanim podejmiemy jakiekolwiek dalsze kroki.
Dziękujemy za dotychczasowa współprace w nowej
organizacji ruchu drogowego przed szkołą.
Jednakże, jeśli choc jeden samochód zaparkuje na
rondzie, powoduje to utrudnienia w ruchu. Prosze
nie parkowac na rondzie. Liczymy na Panstwa
współpracę w dbaniu o bezpieczeństwo naszych
uczniów.

Dziękujemy za prezenty, którymi obdarowaliście
nauczycieli w poprzednich latach. Prosimy jednak, o
nie wręcznie prezentów nauczycielom i
pracownikom szkoły. Okres świąteczny może byc
cięzkim czasem dla niektórych rodzin, zatem
prosimy aby nie stawiac niektórych dzieci w
kłopotliwej sytuacji

Dziękujemy Komitetowi
Rodzicielskiemu za wsparcie.
Dziękujemy za inicjatywę zdjęc
klasowych i kartek świątecznych.
Zebrane fundusze zasilą nasz
“Building Fund”. Zebralismy już
€25700 . Prosimy o dalsze
wsparcie.

Kontynuujemy program Lift-off to Literacy w
klasach pierwszych, drugich i senior infants .Jest
to intensywny program wspierajacy umiejetnosci
czytania i pisania. Celem programu jest zachecenie
dzieci do czytania. Wiecej informacji na temat
tego programu mozna znalezc na naszym szkolnym
blogu
http://stjosephsprimarymacroom.scoilnet.ie/blog/?
p=6038#more-6038

Nasza szkola zostala zaproszona do wziecia udzialu
w programie Super Troopers autorstwa Laya
Healthcare. Celem programu jest przyblizenie
dzieciom zagadnienia zdrowego odzywiania i
prowadzenia aktywnego trybu zycia. Uczniowie klas
2, 3, 4, 5 i 6 otrzymali dzienniczki Super Trooper,
ktore zawieraja ciekawe propozycje na aktywne
spedzanie czasu w domu. Prosimy Was o zachecenie
dzieci do wykonywania cwiczen kazdego dnia.

wystawione przez uczennice szkoły St. Mary’s
Secondary School. Mialo to miejsce 26 listopada.
Szkolny zespół muzyczny odwiedzi osoby
starsze dnia 14 grudnia. Będziemy kolędowac w
szpitalu im. St Colman’s oraz w domu opieki Care
Choice.
Klasa 6 wraz z panią Cooper zebrały dobre
rekomendacje za project pt. “The Interview”
zgłoszony do konkursu filmowego. Można go
zobaczyc na stronie internetowej
http://www.fisfilmproject.ie/film-archive/2015films/

Klasy pani Fitzpatrick i pani
O’Callaghan wzięłu udział
w lekcjach pływania w Castle Hotel. Klasa pani
Cooper bedzie miała zajęcia w kwietniu i maju.
Gratulujemy ucznion którzy wzięli udział w Cross
Country Running, zorganizowanym w parku dnia 6
października.
We wrześniu i październiku klasy od pierwszej do
szóstej wzięły udział w zajęciach piłki nożnej które
prowadził Tadhg Sheehan.
Klasa pierwsza miała zajęcia z camogie/hurling pod
nadzorem Liam Slattery z klubu Laochra Óg.
Zajęcia odbywały się we wrześniu i październiku.
Dziewczęta z klas 4-6 biorą udziałw zajęciach
Power Hour w każdy czwartek po zajęciach
lekcynjych. Trening odbywa się w St Mary’s
Secondary School Sports Complex.

•
W dniu 7 października uczennice
klas 2-6 wzięły udział w
wystąpieniu zespołuThe
Woodpeckers Recorder Quarter
Koncert odbył sie w holu szkoły.
Uczennice klasy drugiej
uczestniczyły w pogadance z Ann
Dalton na temat jej audycji radiowej pt. “Samotny
kwiat”. Dziewczynki nagrały własne zakończenie
audycji. Dnia 23 października w Briery Gap odbyło
się przedstawienie pt. “Pitchie the Cat“. Wzięły w
nim udział dzieci klas Senior Infants, pierwszej i
drugiej.
Klasa 6 odwiedzila Lifetime Lab i wziela udzial w
warsztatach Science, ktore odbyly sie 27 listopada.
Uczennice klasy czwartej wzięły udział w Library
Quiz w dniu 25 listopada.
Uczennice klas czwartej i szóstej oglądnęły
przedstawienie pt. ‘Conflict in the Convent’

•

•
•

Mundurek szkolny składa sie z szarej
sukienki/spodni, niebieskiej koszuli,
niebieskiego sweterka, granatowego krawata,
bialych/szarych/granatowych podkolanowiek
badz rajstop, szkolnej kurtki oraz czarnych
polbutow (tylko czarnych).
Szkolny dres jest wymagany na zajeciach
sportowych oraz w dniu wyznaczonym przez
nauczyciela.
Noszenie bizuterii jest niedozwolone za
wyjatkiem malych kolczykow i zegarkow.
Proszę nie wręczac zaproszen na urodziny w
czasie zajęc szkolnych. Dzieci, które nie
zosają zaproszone postawione zostaja w
bardzo niezręcznej sytuacji.

Ostatnie zajęcia szkolne przed przerwą świąteczna
odbęda sie we wtorek 22-go grudnia. Wracamy do
szkoły w środę 6-go stycznia 2016 r.

