Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza

Komunikat Szkolny
Styczeń 2020

5641 S 73rd Ave., Summit, IL 60501 PHONE: (708) 415-0458
Życzenia Noworoczne
Z całego serca życzymy wszystkim Uczniom i ich Rodzinom oraz Osobom związanym z naszą szkołą
wszystkiego dobrego w nowym 2020 roku. Dużo zdrowia i uśmiechu, pomyślności, samych sukcesów i
słonecznych dni, wiele przyjaźni, miłości oraz spełnienia wszystkich marzeń!

Podzękowanie
Nasza szkoła dołączyła do akcji Szlachetnej Paczki i przekazała donacje dla jednej z podopiecznych Rodzin.
Składamy serdeczne podziękowanie dla Wszystkich, którzy okazali swoje wielkie serce i przekazali donacje
w tym świątecznym okresie. Dziękujemy z całego serca Sienkiewiczowska Rodzino!
Konkurs - „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”
Rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone już 17 i 18 stycznia 2020 r. Składamy podziękowania dla wszystkich uczestników oraz dla
Wszystkich, którzy zakupili stroiki. Dochód w wysokości $750 zasili nasz szkolny budżet.
Bake Sale
W grudniu w naszej szkole odbyło się „Bake Sale”- dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli naszą szkolną akcję.
Z „Bake Sale”uzbieraliśmy kwotę $456, która wesprze nasz budżet na szkolne potrzeby.
W dniach 17 i 18 stycznia 2020 r.w naszej szkole odbędą się wywiadówki:
Piątek 17 stycznia 2020 o godz. 7:00 wieczorem.
Sobota18 stycznia 2020o godz. 10:30 rano.
18 stycznia 2020o godz. 11:00 rano- klasy licealne
Prosimy Rodziców o przybycie na spotkanie według planu ustalonego z nauczycielem z danej klasy.
Charytatywny Bal Walentynkowy
Już dziś zapraszamy wszystkich na świetną zabawę podczas corocznego szkolnego Charytatywnego Balu Walentynkowego,
który odbędzie się w sobotę 15 lutego 2020roku w Crystal Grand Banquets w Lemont
o godz. 7 wieczorem.Jak zwykle świetna muzyka zespołu Millenium, wspaniały obiad, otwrty bar i zabawa do białego rana.
A także wiele atrakcji, między innymi loteria fantowa oraz aukcja.
Cały dochód z balu przeznaczony zostanie na atrakcje i nagrody dla uczniów
Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza oraz potrzeby szkoły.
Bilety na Bal Walentynkowy można zakupić w sekretariacie do 8 lutego. ZAPRASZAMY!
Uwaga:
Każda rodzina może zostać naszym sponsorem, zgodnie z potrzebą serca i zasobami!
Zwracamy się więc z prośbą o pomoc w znalezieniu sponsorów oraz wsparcie nas prezentami,
które możemy wykorzystać na aukcję i loterię fantową.
Serca Walentynkowe
Zapraszamy również do naszej akcji “Podaruj Serce szkole im. Henryka Sienkiewicza”. Małe Serce w cenie $15,
a Duże Serce w cenie $25. Serca będą do nabycia w szkole od stycznia 2020 r. Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie.
Dnia 25 stycznia 2020 r.odbędzie się Studniówka w Drury Lane w Oak Brook- życzymy wszystkim Maturzystom,
aby chwile spędzone na balu pozostały na zawsze w Waszej pamięci. Życzymy miłej i niezapomnianej zabawy.
Renata Kaleciak, Prezes

www.pshsienkiewicza.com

