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” Przy Kominku” - Koncert dla Dziadków i Rodziców
Już 2 lutego o godz. 2 :00 po południu

odbędzie się koncert dla naszych wspaniałych Babć i Dziadków oraz Rodziców.
Prosimy o wsparcie i pomoc w dekoracji Sali w piątek 31 stycznia od godziny 4 po południu,
w sobotę rano oraz w niedzielę po koncercie.
Szczególnie zapraszamy klasy licealne do pomocy w niedzielę od godz 1 do 3 po południu,
aby zaliczyć godziny społeczne.
Zwracamy się z prośbą o pomoc w przygotowaniu poczęstunku na koncert.
Prosimy o przyniesienie gotowych tac z ciastami, owocami
w sobotę rano 1 lutego lub w niedzielę przed Mszą Św. ok godz. 12.

Link: https://www.signupgenius.com/go/20F0C4BA4A92EA6F85-koncert2

Akcja „Podaruj Serce Szkole”

Chcielibyśmy podziękować gorąco Wszystkim Osobom, które już wsparły naszą akcję „Podaruj Serce Szkole”
i zakupiły serduszka, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby szkoły i uczniów.
Prosimy osoby, które nie mogą przyjść na Bal Walentynkowy o wsparcie szkoły poprzez zakup serduszek.
Nagrody czekają. Podczas balu Walentynkowego odbędzie się losowanie nagród wśród „właścicieli” serduszek.

Charytatywny Bal Walentynkowy

Zapraszamy Wszystkich na wyśmienitą zabawę podczas corocznego szkolnego Charytatywnego Balu
Walentynkowego, który odbędzie się 15 lutego 2020 roku w Crystal Grand Banquets w Lemont.
Mamy nadzieję, że wszyscy Maturzyści przybędą na Bal wraz ze swoimi Rodzicami.
Bilety na Bal Walentynkowy w cenie $75 od osoby są dostępne w każdy weekend.
W cenę biletu wchodzi obiad, otwarty bar, przepyszny słodki stół oraz oprawa muzyczna.
Pragniemy poinformować, że tegoroczy Bal Walentynkowy zaszczyci gość honorowy, Conrad Lowell, CEO
Lowell International Foods, który został ogłoszony przez Dziennik Związkowy „ Człowiekiem roku 2019”.
Potrzebna Pomoc!!!
Zwracamy się z prośbą o pomoc w znalezieniu Sponsorów lub wsparcie nas prezentami, które możemy
wykorzystać na aukcję i loterię fantową.

Przedstawienie „Ksieżniczka na ziarnku grochu”
8 lutego 2020, sobota - wyjazd na przedstawienie „Ksieżniczka na ziarnku grochu” do Copernicus Center
dla klas 1, 2, 3, 4 i 5 z piątku i soboty. Prosimy, aby dzieci były ubrane elegancko do teatru.
Spotykamy się w sobotę 8 lutego 2020 o 8:30 rano na sali gimnastycznej w szkole. Wyjeżdżamy o 8:45 rano.
Przewidywany powrót około 12:15 po południu.

Konkurs Ortograficzny
21, 22 lutego 2020 odbędzie się w naszej szkole coroczny konkurs ortograficzny, który wyłoni klasowych
"Mistrzów ortografii". Życzymy Wszystkim Uczniom "połamania piór”.
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