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Komunikat nr 2 z dnia 2 października 2016
Rajd Rowerowy.
W dniu 2 października odbył się III szkolny Rajd Rowerowy oraz piknik. Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom
rajdu oraz gratulujemy ukończenia 7 milowej trasy rowerowej. Dziękujemy p. Dyrektor Ilonie Sobiech za zoorganizowanie
miłego, rodzinnego i aktywnego wypoczynku na łonie natury. Podziękowania kierujemy w stronę Nauczycieli, Rodziców
oraz Wolontaruiszy za pomoc podczas rajdu i pikniku.
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 sobotę 15 października
o godz.10 rano. Gości, Nauczycieli oraz Katechetów zapraszamy na poczęstunek.
Zachęcamy wszystkich uczniów, aby przygotowali laurki dla swoich Nauczycieli i Katechetów i wyrazili swoją
wdzięczność za pracę w polskiej szkole.
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.
Uczniowie w tym dniu spotykają się na sali gimnastycznej w szkole o godz. 11:45 na pamiątkowe zdjęcia.
Zabawa szkolna "Aloha Sienkiewiczowska Rodzino! ".
Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów i Rodziców na szkolą zabawę w hawajskiej atmosferze pt.
"Aloha Sienkiewiczowska Rodzino! ", która odbędzie się w szkole 5 listopada 2016 w godzinach od 6 - 9 wieczorem.
W programie wspólny obiad, który będzie serwowany o 6:30 wieczorem, dyskoteka, konkursy i świetna rodzinna
zabawa.Bilety prosimy zamawiać w szkolnym sekretariacie do 28 października 2016. Bilety: Rodzic $ 20 Uczeń $ 10
Akcja „Znicze”.
Sprzedaż zniczy odbędzie się 28, 29 października w szkole. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na
nagrody dla naszych uczniów.
Walne Zebranie Rodziców- Wyborcze.
Zebranie Wyborcze nowego Zarządu naszej szkoły, odbędzie się w sobotę 29 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 31 października 2016 upływa ostateczny termin uiszczenia czesnego za szkołę.
Nie wywiązywanie się z umówionych płatności, powoduje naliczenie kary w wysokości $25,
a od 1 listopada za każdy dodatkowy miesiąc zwłoki dodatkowe $10.
Konkurs Henryka Sienkiewicza dla polonijnych szkół
Nasza szkoła, aby uczcić naszego patrona Henryka Sienkiewicza w 170 rocznicę Jego urodzin oraz 100 rocznicę Jego
śmierci, która przypada w bieżącym roku 2016, jest organizatorem międzyszkolnego konkursu dla polonijnych szkół
w aglomeracji chicagowskiej. Termin oddania prac ubiega 15 października 2016 roku. Oficjalne rozdanie nagród
odbędzie się po Mszy Świętej w kościele Św. Józefa 13 listopada 2016.
W tym dniu zapraszamy Wszystkich na WYSTAWĘ, gdzie będzie można oglądać prace konkursowe uczniów.
Renata Kaleciak, Prezes

