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Prezes szkoły

Komunikat nr 5 - styczeń 2022
Kolędowanie/Powrót na zajęcia
Powrót na zajęcia 6, 7, 8 stycznia 2022. W tych dniach odbędzie się kolędowanie w naszej szkole.
Zapraszamy Rodziców do współpracy.
Kulig/Ognisko
14 stycznia 2022 r. zmiana piątkowa i sobotnia - planowany kulig i ognisko dla klas
licealnych w piątek w godz. 6- 9 wieczorem.
15 stycznia 2022 r. kulig i ognisko dla klas: przedszkole do klasy 8- dla wszystkich
zmian od 10-12 rano. Rodzice muszą przywieź dzieci na farmę. Dodatkowe informacje o
kuligu zostaną podane na tydzień przed kuligiem. Jeśli zapisze się dużo dzieci, rozbijemy
sobotę na dwie grupy.
Wywiadówki
13 stycznia 2022 czwartek w godz. 7- 8:30 wieczorem odbędą się wywiadówki w naszej szkole dla wszystkich klas.
Prosimy Rodziców o przybycie na spotkanie według planu ustalonego z nauczycielem z danej klasy.
Koncert - „Dzień Babci i Dziadka”
Zapraszamy na koncert z okazji dnia Babci i Dziadka w dniu 23 stycznia 2022 niedziela
o godz. 1 po południu do sali szkolnej.

Studniówka
Studniówka odbędzie sie 29 stycznia 2022 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.
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 2022 r.
Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie. Wsród darczyńców zostanie rozlosowana nagroda.

*** Charytatywny Bal Karnawałowy „Lata 20-ste, 30-ste”

Już dziś zapraszamy wszystkich na świetną zabawę podczas corocznego szkolnego Charytatywnego Balu
Walentynkowego, który odbędzie się w sobotę 26 lutego 2022 roku w Crystal Grand Banquets w Lemont
o godz. 7 wieczorem. Jak zwykle świetna muzyka z DJ Marszalek, wspaniały obiad, otwarty bar i zabawa
do białego rana.Wiele atrakcji, między innymi loteria fantowa oraz niema aukcja.
Cały dochód z balu przeznaczony zostanie na atrakcje i nagrody dla uczniów Polskiej Szkoły im. Henryka
Sienkiewicza oraz potrzeby szkoły.
Bilety na Bal Karnawałowy można zakupić w sekretariacie do 19 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.
Renata Kaleciak, Prezes
www.pshsienkiewicza.com
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