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Życzenia Świąteczne
Z całego serca życzymy wszystkim Uczniom i ich Rodzinom oraz osobom związanym z naszą szkołą
radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz
błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzacego 2016 roku.

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.

Mikołajki
4 i 5 grudnia tradycyjnie będziemy obchodzić Mikołajki w naszej szkole. Ale cicho... shhhh... to niespodzanka!

Odwołane zajęcia szkolne.
Dnia 11 i 12 grudnia nie będzie regularnych zajęć szkolnych ze względu na udział naszej szkoły
w przedstawieniu “Magiczne Święta”. Zapraszamy wszystkich Uczniów, ich Rodziny i Przyjaciół w
niedzielę, 13 grudnia o godzinie 2 po południu do Copernicus Center.
W widowisku występują młodzi i dorośli artyści: aktorzy warsztatów teatralnych „Little Stars”, uczniowie Polskiej
Szkoły im. H. Sienkiewicza w Summit, Zespół Pieśni i Tańca „Polonia” oraz uczniowie Akademii Muzyki przy
Paderewski Symphony Orchestra.

Szkolny Opłatek
W dniach 18 i 19 grudnia wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły według normalnego rozkładu zajęć! W tych
dniach odbedzie się klasowy opłatek. Prosimy Trójki Klasowe o zorganizowanie małego poczęstunku w swoich
klasach.

Przedświąteczny „Bake Sale”
Dnia 18 i 19 grudnia odbędzie się tym razem przedświąteczny “BAKE SALE”. Wszystkie chętne osoby, mające
zdolności kulinarne, prosimy o wsparcie naszej akcji i przyniesienie swoich pysznych ciast. Pojemniki na ciasta będą
dostępne w sekretariacie w dniach 4 i 5 grudnia.
Zapraszamy i zachęcamy Rodziców, Dziadków i Przyjaciół do zakupu tych wspaniałych, domowych wypieków
na świąteczny stół.

Przerwa świąteczna
25, 26 grudnia 2015 i 1, 2 stycznia 2016 nie ma zajeć! Powrót na zajęcia lekcyjne dnia 8, 9 stycznia 2016.
Życzymy udanego wypoczynku w czasie ferii świątecznych.
Charytatywny Bal Walentynkowy
Już dziś zapraszamy wszystkich na świetną zabawę podczas corocznego szkolnego Charytatywnego Balu
Walentynkowego, który będzie organizowany 30 stycznia, 2016 roku w Royalty West Banquets.
Równoczesnie zwracamy się z prośbą o pomoc w znalezieniu Sponsorów lub wsparcie nas prezentami, które możemy
wykorzystać na aukcję i loterię fantową. Bilety na Bal Walentynkowy będą dostepne już w grudniu. Może być to
miły prezent pod choinkę.

Renata Kaleciak, Prezes

