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Keep up to date with school news with our school blog
Witamy po wakacjach! Szczegolnie gorąco witamy nowych
uczniow. Przed nami kolejny szczesliwy i pelen sukcesow
rok szkolny.
Witamy nowe nauczycielki Ms. Kingston, Ms. O’Connor
oraz Ms. O’Connell.
Staramy się o zdobycie Energy Flag w tym roku. Dziekujemy za wsparcie dla WOW Walk On Wednesday (w srody
chodze do szkoly na piechote). We wrzesniu i pazdzierniku
zachęcamy do WOW. Będziemy uaktualniac zasady
zdrowego odżywiania w szkole, które będą dostępne na
naszej stronie internetowej. Prosimy o posyłanie dzieciom
śniadania “gotowego do zjedzenia”, a do picia wody lub
mleka. W piatki niech dzieci dostana dodatkowa porcję
owoców lub/i warzyw.

Nowy parking dla pracownikow
szkoly
Rozpoczęły się prace budowlane, które mamy nadzieję zakończą się w pazdzierniku.
Plan zagospodarowania wymagał uwzględniania pracy architekta, w związku z czym prace zostaną poszerzone o
szkolny ogród.

zasady ruchu drogowego przed
szkoŁĄ
Dziekujemy za dotychczasową wspolprace. Prosze
wysadzac dzieci na przystanku, aby mogly przekroczyc ulice
nowym przejsciem dla pieszych. W czasie podjazdu prosze
kierowac sie strzałkami, aby umozliwic plynny przejazd
pojazdów. Zakaz parkowania na wysepce, gdyż opóznia to ruch pojazdów.

Komitet rodzicielski
Dziekujemy zaangażowyanym w Komitet Rodzicielski oraz
pozostałym osobom, które wsparły fundusze na budowę.
Zebralismy dotąd E33.000. Będziamy kontynuowac zbiórkę
funduszy i prosimy Was o wsparcie. Zapraszamy na spotkanie Komitetu we czwartek 6go pazdziernika o godz.
19.30 w holu szkoły.

http://www.stjosephsprimarymacroom.com/blog.html

przypomnienia

• Dzieci powinny nosic mundurek szkolny. Obowiazuja czarne polbuty i
buty sportowe do dresu.

• Prosze nas poinformowac o nieobecnosci dziecka i podac powod nieo-

becnosci. W klasach Junior zostaly rozdane formularze nieobecnosci,
prosze je wypelnic w razie potrzeby. Kazda nieobecnosc dluzsza niz 20 dni
musi zostac zgloszona do NEWB.

• Obecnosc jest sprawdzana o godz. 10. Uczeń powinien byc w szkole przed
tą godziną, aby miec zaliczoną obecnośc.

• Prosze podpisac wszystkie rzeczy nalezace do dziecka.
• Jesli jest potrzeba spotkania z nauczycielem klasy, prosze o kontakt z
sekretariatem szkoly w celu uzgodnienia dogodnego terminu, badz
przeslania informacji w dziecka dzienniczku.

• Dzieci moga miec telefon komorkowy w szkole tylko jesli jest koniec-

znie potrzebny po szkole. Telefon nalezy podpisac i zostawic na poczatku
lekcji w pudelku w holu. Telefon mozna odebrac po lekcjach. Szkola nie
ponosi szkody za zgubienie, zniszczenie czy kradziez telefonu. Telefony
nie zlozone w pudelku w holu zostana skonfiskowane. Na stronie internetowej naszej szkoly mozna znalezc wiecej informacji na temat zasad
dotyczacych przynoszenia telefonow komorkowych do szkoly.

• Ze wzgledu bezpieczenstwa, gdy uczen musi opuscic szkole w czasie

trwania zajec, moze wyjsc tylko z rodzicem . Należy w recepcji w
głównym budynku zgłosic wyjscie dziecka. Recepcjonista zadzwoni do
klasy i nauczyciel przyprowadzi ucznia. Kazde wyjscie musi zostac wpisane do zeszytu w recepcji.

• Oferujemy zajecia pozaszkolne między 14.40 a 15.40. Dla uczniów klas

od trzeciej do szóstej we wtorki po lekcjach organizujemy “Power Hour”.
Zajęcia “Homework Club” sa dla uczniów klas od pierwszej do szóstej i
odbywają się we wtorki, środy i czwartki. Lekcje muzyki w srody sa dla
uczniow klas piątej i szóstej.

• Zajecia rozpoczynaja sie o godzinie 9.00. Brama jest odtwarta od
godz. 8.45. Szkola nie odpowiada za dzieci przed ta godzina.

• Tradycyjnie miejsca parkingowe pod szkola zarezerwowane sa dla
nauczycieli. Prosze o podtrzymanie tej tradycji.

• Prosimy nie wreczac zaproszen na przyjecia urodzinowe w czasie trwania
zajec szkolnych. Dzieci niezaproszone sa postawione w niezrecznej sytuacji. Prosimy o zrozumienie.

• Dbajac o zdrowie dzieci, ktore sa uczulone na rozne substancje
pokarmowe, prosimy nie przynosic slodyczy z okazji urodzin.

Msza sw z okazji rozpoczecia roku
szkolnego
Siostry Miłosierdzia wspierają edukację w Macroom od
1866 r. W bieżącym roku będzie kilka okazji, kiedy
będziemy celebrowac 150-cio lecie ich pracy.
Zapraszamy Was do wziecia udzialu we Mszy Sw
rozpoczynajacej rok szkolny. Celebrowana ona bedzie 23
wrzesnia. Wszystkie klasy, poczynajac od Senior Infants az
do klasy szóstej wezma w niej udzial. Msza rozpocznie sie o
11 w kosciele parafialnym. Szkola srednia St. Mary
takze wezmie w niej udzial. Zajecia szkolne w tym dniu,
tj. 23 wrzesnia zakoncza sie o godz. 12.30. Dzieci
bedzie mozna odebrac przy wejsciu do szkoly.

Wazne daty w kalendarzu szkolnym
31st Oct to 4th Nov
School closed
7th Nov
School re-opens
15th & 16th Nov
Parent Teacher Meetings/ zebranie rodzicow
22nd Dec
School closes for Christmas holidays
9th Jan 2017
School re-opens
20th.to 24th. Feb
School Closed
27th Feb
School re-opens
17th March
School closed
7th April
School closes for Easter holidays
10th. April to 21st April. School Closed Easter Holidays
24th April
School re-opens
1st May
School Closed
13th May
First Communion/ Komunia św.
25th May
Confirmation/ Bieżmowanie
5th June
School Closed
30th June
Summer holidays/ wakacje

