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Drodzy Rodzice!
Mikołajki
5, 6 i 7 grudnia 2020r. tradycyjnie obchodziliśmy Mikołajki w naszej szkole. Była to świetna niespodzianka!
Dziękujemy Tatusiom i Mamusiom, za pomoc w zorganizowaniu szkolnego Mikołaja.
Konkurs - „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie szkolnym, na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy.
Stroiki prosimy przynieść do szkoły 10, 11 i 12 grudnia 2020 r. W tych dniach, zachęcamy Wszystkich Rodziców, znajomych
i przyjaciół naszej szkoły, do zakupienia STROIKÓW na świąteczne stoły lub jako prezenty. Cały dochód ze sprzedaży,
przeznaczony zostanie na nagrody dla naszych uczniów. Ogłoszenie zwycięzców konkursu, odbędzie się po przerwie świątecznej.
Szkolny Opłatek
W dniach 17, 18 i 19 grudnia odbędzie się klasowy opłatek. Niestety w tym roku, nie odbędzie się w szkolne przedstawienie oraz
wspólne łamanie się opłatkiem, ze względu na wymogi Departamentu Zdrowia. Każdy uczeń symbolicznie dostanie
indywidualny opłatek. W klasach, każde dziecko może przynieść świąteczny snack/przegryzkę i swoją wodę. Prosimy Rodziców
o zorganizowanie, indywidualnego małego poczęstunku dla swoich dzieci, za porozumieniem się z nauczycielem. W tym dniu,
wszyscy uczniowie otrzymają prezenty zafundowane przez firmę Lowell Foods. Prosimy Rodziców uczniów, uczęszczających
tylko na religię o odebranie prezentów 17,18 i 19 grudnia w dni, w które dzieci są zapisane.
Życzenia Świąteczne
Z całego serca, życzymy wszystkim Uczniom i ich Rodzinom oraz osobom związanym z naszą szkołą radosnych Świąt Bożego
Narodzenia, wewnętrznego spokoju, wytrwałości, radości i błogosławieństwa Bożego oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021!
Przerwa świąteczna
24, 25, 26 i 31 grudnia 2020r. oraz 1 i 2 stycznia 2021r. - dni wolne od zajęć szkolnych - przerwa świąteczna. Życzymy udanego
wypoczynku w czasie ferii świątecznych.
Uwaga ważne informacje
Powrót na zajęcia szkolne 7, 8, 9 stycznia 2021r, które rozpoczniemy religią w Romeoville, dla wszystkich zmian.
Archidiecezja chicagowska, wprowadziła restrykcje użycia budynku w Summit, w dwa pierwsze tygodnie stycznia. Dlatego,
oferujemy możliwość nauki personalnej, dla uczniów z Summit w pierwszy tydzień 7, 8 i 9 stycznia w lokalizacji w Romeoville.
Dodatkowo, wszystkie klasy licealne proszone są, o przyjście w czwartek 7 stycznia 2021r. na zajęcia szkolne
na godzinę 4:45pm do 8:15pm w Romeoville (adres poniżej).
14 stycznia 2021r. - lokalizacja Romeoville - zajęcia odbędą się normalnie
15 i 16 stycznia 2021r. – lokalizacja Summit - zajęcia odwołane.
Zarząd wraz z Dyrekcją planuje zorganizować ognisko i kulig w tych dniach.
15 stycznia 2021 r. - kulig i ognisko tylko dla klas licealnych w piątek w godz. 5:00-7:00 wieczorem.
16 stycznia 2021 r. - kulig i ognisko dla klas: przedszkole do klasy 8, dla wszystkich zmian (zmiany z czwartku, piątku i soboty)
od 10:00-12:00 w południe. Rodzice muszą przywieź dzieci na farmę. Dodatkowe informacje, czy kulig z ogniskiem się odbędzie,
ostatecznie prześlemy tydzień przed imprezą.
Wywiadówki
Każdy z nauczycieli poinformuje Państwa, jak przeprowadzi wywiadówki w danej klasie.
7, 8 i 9 stycznia 2021r. uczniowie otrzymają oceny z wszystkimi informacjami, jak skontaktować się z danym nauczycielem.
Renata Kaleciak, Prezes
Adres szkoły w Romeoville: 505 Kingston Dr, Romeoville, IL 60446 *** St. Andrew the Apostle Church
www.pshsienkiewicza.com

