POLSKA SZKOŁA im. HENRYKA SIENKIEWICZA
HENRYK SIENKIEWICZ POLISH SCHOOL
5641 S 73rd Ave., Summit, IL 60501
PHONE: (708) 415-0458
www.pshsienkiewicza.com
Henryk Sienkiewicz

Komunikat nr 4 z dnia 30 listopada, 2015
Świetlica- UWAGA!
Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni zamknąć szkolną świetlicę z braku chętnych w nadchodzącym
miesiącu grudniu aż do odwołania.
Mikołajki
9 i 10 grudnia 2016 tradycyjnie będziemy obchodzić Mikołajki w naszej szkole. Ale cicho... shhhh... to
niespodzanka!
Kiermasz przedświąteczny
W grudniu w piątki oraz w soboty w szkole przy auli szkolnej odbędzie sie kiermasz przedświąteczny.
W ofercie znajdują sie ręcznie dekorowane bombki, które nie są dostępne w sklepach. Ilość jest bardzo limitowana.
Wszystki zebrane datki przeznaczone zostaną na nagrody dla naszych dzieci.
Konkurs- „Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie szkolnym na najpiękniejszy stroik.
Stroiki prosimy przynieść do szkoły 16 i 17 grudnia 2016r. Wszystkie stroiki będą przeznaczone na rzecz szkoły i
wezmą udział w KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM. Zachęcamy Wszystkich do zakupienia STROIKÓW 16 i 17
grudnia. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na nagrody dla naszych uczniów. Ogłoszenie zwycięzców
konkursu odbędzie się 6 i 7 stycznia 2017 r.
Szkolny Opłatek/ Jasełka
W dniach 16 i 17 grudnia wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły według normalnego rozkładu zajęć!
W tych dniach odbędzie się klasowy opłatek oraz Jasełka. W piątek przedstawienie odbędzie się o godz. 7 wieczorem,
natomiast w sobotę o 10:30 rano.
Prosimy Trójki Klasowe o zorganizowanie małego poczęstunku w swoich klasach za porozumineniem się z
nauczycielem.
Życzenia Świąteczne
Z całego serca życzymy wszystkim Uczniom i ich Rodzinom oraz osobom związanym z naszą
szkołą radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz
błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzacego 2017 roku
Przerwa świąteczna
Przerwa świąteczna od 23 grudnia do 2 stycznia 2017! Powrót na zajęcia lekcyjne dnia 6, 7 stycznia 2017.
Życzymy udanego wypoczynku w czasie ferii świątecznych.
Charytatywny Bal Walentynkowy
Już dziś zapraszamy wszystkich na świetną zabawę podczas corocznego szkolnego Charytatywnego Balu
Walentynkowego, który będzie organizowany 4 lutego, 2017 roku w Grand Crystal Banquets w Lemont.
Równoczesnie zwracamy się z prośbą o pomoc w znalezieniu Sponsorów lub wsparcie nas prezentami, które
możemy wykorzystać na aukcję i loterię fantową. Bilety na Bal Walentynkowy w cenie $75 od osoby będą
dostepne już w grudniu. W cenę biletu wchodzi obiad, otwarty bar, przepyszny słodki stół oraz zabawa przy
DJ Kamar. Nowość! Już od dzisiaj można zamówić ulubioną piosenkę zgłaszając do sekretariatu i dodać do
listy przebojów Balu Walentynkowego.
Renata Kaleciak, Prezes

