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Komunikat nr 2 z dnia 30 października 2015.

Akcja Sprzedaży Zniczy
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zakupiły znicze w naszej szkole, podczas akcji poprowadzonej przez
naszych Katechetów oraz Panią Koordynator Religii. Cały zysk w wysokości $451 zostanie przeznaczony na
potrzeby szkolne.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę organizatorów tej akcji oraz wszystkich wolontariuszy.

Walne Zebranie
Walne Zebranie Rodziców odbyło się 23 i 24 października 2015. Podczas zebrania zostały przedstawione
podsumowania roku szkonego 2014-15 przez Dyrektora, Koordynatora Religii, Prezesa, Kierownika Imprez,
Kierownika Dyżurów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zarząd przedstawił wniosek dotyczący podwyżki czesnego na rok 2016-17 w wysokości $20 od ucznia, na podstawie
przedstawionych danych finansowych oraz zmniejszającej się liczby uczniów, co wiąże się z mniejszym dochodem z
czesnego.Wniosek został przegłosowany i zaakceptowany przez Rodziców.
Zarząd przedstawił nową propozycje zdobycia dodatkowych funduszy dla szkoły poprzez akcję sprzedaży czekoladek
Fannie May. Zaproponowane zostało, aby każdy uczeń sprzedał 10 batoników Fannie May w cenie $ 2.00 za każdy
batonik. Rodzice wyrazili zgodę i chęć udziału w akcji.

Dzień Niepodległości
Uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości Polski w naszej szkole odbędzie się w dniach 13 i 14 listopada.

Prezentacja dzieci komunijnych
Prezentacja dzieci przygotowujących się do I Komuni Św. odbędzie się 22 listopada. Zapraszamy wszystkie
dzieci klas II i ich rodziny do uczestnictwa we Mszy Św. o godzinie 12:30 w parafii Św. Józefa.
Święto Dziękczynienia
Z okazji zbliżającego się Święta Dziękczynienia życzymy wszystkim osobom związanym z naszą szkołą oraz ich
rodzinom smacznego, świątecznego obiadu spożytego w miłej, rodzinnej, serdecznej i pełnej ciepła atmosferze.
W związku z tym świętem 27 oraz 28 listopada nie ma zajęć szkolnych. Powracamy na regularne zajęcia w dniach
4 i 5 grudnia 2015.

UWAGA
28 listopada 2015, w sobotę o godz. 9 rano odbędzie się sesja nagraniowa oraz generalna próba w naszej szkole
przed występami w Copernicus Center. Wszyscy aktorzy, baranki, dzieci komunijne oraz klasy 4, 5, 6 z piątkowej
i sobotniej zmiany proszeni są o obowiązkową obecność.

Akcja Fannie May
Od 1 grudnia rozpocznie się akcja sprzedaży czekoladek Fannie May. Cały profit ze sprzedaży zostanie
przeznaczony na naszych uczniów. Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu w celu odebrania pakietu czekoladek
oraz uiszczenia opłaty za pobrany pakiet. Z góry dziękujemy za poparcie tej akcji.

Charytatywny Bal Walentynkowy
Charytatywny Bal Walentynkowy obdędzie się 30 stycznia, 2016 roku w Royalty West Banquets w Willow Springs.
Bilety będą dostępne już w grudniu w cenie $75 od osoby. Prosimy wszystkich o zarezerwowanie tej daty w swoim
kalendarzu, na naszą wspólną, coroczną, świetną zabawę, która przynosi największy dodatkowy fundusz naszej
szkoły.
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