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Komunikat nr 1 z dnia 1 września 2017

Labor Day Weekend
1 i 2 września dni wolne od zajęć szkolnych, powrót na zajęcia 8 i 9 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 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 23 września 2017. Zapraszamy!!!
Zebranie Trójek Klasowych.
Zebranie Trójek Klasowych z Dyrektorem odbędzie się w sali gimnastycznej, w piątek, 13 października
o godz. 5:15 wieczorem i w sobotę, 14 października o godz.8:45 rano.

Teatr Kukiełkowy
Przedstawienie kukiełkowe dla przedszkola, zewrówki oraz klasy pierwszej odbędzie się w 29 września dla
zmiany piątkowej oraz 30 września dla zmiany sobotniej (uczniowie przychodzą do szkoły, jak na regularne
zajęcia). Przedstawienie odbędzie się w ramach zajęć szkolnych. Te klasy mają religię.
Spektakl „CzerwonyKapturek”
Wyjazd do teatru na spektakl „Czerwony Kapturek” dla obu zmian piątkowej i sobotniej klas 2,3,4,5,6,7 oraz polskoangielskiej odbędzie się w sobotę 30 września.
Zbiórka 7:45 rano w sobotę. Powrót planowany około godz. 12:00 po południu.
Zmiana piątkowa nie ma zajęć w piątek- kl.2,3,4,5,6,7 i P/A.
Uczniowie tych klas proszeni są o przybycie w sobotę na 7:45 rano. Dla tych klas nie ma zajęć religii.
Rajd Rowerowy.
Szkolny Rajd Rowerowy odbędzie się w niedzielę 1 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!!!
Opłata za szkołę.
Przypominamy, że z dniem 31 października 2017 upływa ostateczny termin uiszczenia czesnego za szkołę na rok
2017/18.

Renata Kaleciak, Prezes

