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Prezes szkoły

Komunikat nr 4 - grudzień 2021
Mikołajki
2, 3 i 4 grudnia 2021 tradycyjnie będziemy obchodzić Mikołajki w naszej szkole. Będzie niespodzanka!
Serdecznie prosimy o pomoc w zorganizowaniu szkolnego Mikołaja.
Konkurs - „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”
Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie pt.” Najpiękniejszy stroik”.
Stroiki prosimy przynieść do szkoły 9, 10, i 11 grudnia 2021 r.
Zachęcamy Wszystkich do zakupienia STROIKÓW na nasze 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 16, 17, 18 grudnia odbędzie się klasowy opłatek. Zapraszamy na szkolne przedstawienie
oraz klasowy opłatek. Każdy uczeń symbolicznie dostanie indiwidualny opłatek. W klasach każde
dziecko może przynieść świąteczny snack/ przegryzkę i swoją wodę. Prosimy Rodziców o zorganizowanie
indiwidualnego małego poczęstunku dla swoich dzieci za porozumineniem się z nauczycielem.
Zapraszamy Rodziców
16, 17 grudnia na szkolne „ Jasełka” o godz. 7 wieczorem.
18 grudnia o godz. 10:30 rano.
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 2022!!!
Przerwa świąteczna
24, 25, 26, 31 grudnia 2020 i 1, 2 stycznia 2021 dni wolne od zajęć szkolnych- przerwa świąteczna. Życzymy udanego
wypoczynku w czasie ferii świątecznych.
Wracamy na zajęcia 6, 7, 8 stycznia 2022 r.
Charytatywny Bal Karnawałowy „Lata 20-ste, 30-ste”
Charytatywny Bal Karnawałowy w tym roku odbędzie sie w stylu lat 20-tych i 30-tych w sobotę
26 lutego, 2022 r.. Bilety będą dostępne już w grudniu. Prosimy wszystkich o zarezerwowanie
tej daty w swoim kalendarzu na naszą wspólną, coroczną, świetną zabawę,
która przynosi największe dodatkowe fundusze dla naszej szkoły.
Poszukujemy sponsorów oraz darów na loterię fantową i niemą aukcję. Osoby zainteresowane
proszene są o kontakt z Prezesem Renata Kaleciak tel:708-945-5519.
Wszystkie donacje można odpisać od podatku ze względu na szkolny status non-for-profit.
Renata Kaleciak, Prezes
www.pshsienkiewicza.com
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