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Komunikat nr 1 z dnia 1 września 2016
Labor Day Weekend
2-go i 3-go września dni wolne od zajęć szkolnych, powrót na zajęcia 9 i 10 września. Życzymy miłego, długiego
weekendu.
Świetlica - Informacje dotyczące zajęć.
Świetlica będzie otwarta dla dzieci w soboty od godz.12:00 ‐1:00 po południu, już od października.
W programie kółko szachowe, gry, zabawy, pomoc w nauce, kółko teatralne i taneczne oraz próby chóru. Koszt
świetlicy wynosi $15 od dziecka za miesiąc. Opłata musi być dokonana przy zapisie. Proszę zainteresowanych
Rodziców o zgłoszenie Ucznia w sekretariacie do 24 września 2016. Zapraszamy!!!
Zebranie Trójek Klasowych.
Zebranie Trójek Klasowych z Dyrektorem odbędzie się w sali gimnastycznej, w piątek, 30 września
o godz. 5:15 wieczorem i w sobotę, 1 października o godz.8:45 rano.
Rajd Rowerowy.
Nasz III Szkolny Rajd Rowerowy odbędzie się w niedzielę 2 października.
Zbiórka o 8:45 rano, wyruszamy o 9. Koszt od uczestnika wynosi $7. Prosimy być punktualnie. W programie lunch,
zabawy, a na mecie dyplomy i medale. Prosimy ubrać się odpowiednio do pogody, w stroje ze szkolnym logo.
Obowiązkowo kaski na głowę. Chętni Rodzice, którzy chcieliby uczestniczyć w rajdzie mogą zgłaszać się na starcie
rajdu lub w sekretariacie szkolnym. Forma zgłoszeniowa dostępna na naszej stronie internetowej. Zapraszamy!!!
Dzień Nauczyciela.
Dzień Edukacji Narodowej, znany potocznie jako Dzień Nauczyciela przypada na 14 października. Składamy
serdeczne życzenia i podziękowania dla całego Grona Pedagogicznego i Katechetycznego za pracę i serce
włożone w edukację naszych Dzieci i życzymy radości oraz sukcesów na nadchodzące lata.
W związku z tą uroczystością w naszej szkole odbędzie się uroczysty apel okolicznościowy w dniu 15 października
o godz.10 rano. Zachęcamy wszystkich uczniów, aby przygotowali laurki dla swoich Nauczycieli i Katechetów.
Pasowanie Pierwszoklasistów na ucznia,
Uroczyste pasowanie Pierwszoklasitów na ucznia odbędzie się w niedzielę 16 października podczas Mszy Świętej o
godz. 12:30 w kościele Św. Józefa. Zapraszamy całe Rodziny do wzięcia udziału w tej uroczystości.
Akcja „Znicze”.
Sprzedaż zniczy odbędzie się 21, 22 października w szkole. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na
naszych uczniów.
Walne Zebranie Rodziców- Wyborcze.
Zebranie Wyborcze nowego Zarządu naszej szkoły, odbędzie się w sobotę 22 października o godz. 9 rano.
Prosimy wszystkich Rodziców z piątkowej i sobotniej zmiany o obecność. Zapraszamy chętne osoby do
współpracy oraz zachęcamy do zgłoszenia kandydatur.
Opłata za szkołę.
Przypominamy, że z dniem 30 października 2016 upływa ostateczny termin uiszczenia czesnego za szkołę.
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