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Komunikat z dnia 1 grudnia 2017

Mikołajki
8 i 9 grudnia naszą szkolę odwiedzi Św. Mikołaj! Ale..cicho sza...bo to niespodzanka!
Konkurs: „ Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie szkolnym na najpiękniejszy stroik. Konkursowe stroiki
prosimy przynieść do szkoły 15 i 16 grudnia. Wszystkie stroiki będą przeznaczone na sprzedaż.
Zachęcamy do zakupienia stroików 15 i 16 grudnia (przynosimy gotówkę!). Cały dochód ze
sprzedaży przeznaczony zostanie na potrzeby szkolne. Ogłoszenie zwycięzców konkursu i
rozdanie nagród odbędzie się 12 i 13 stycznia 2018 r.
Szkolny Opłatek i Program Bożonarodzeniowy
W dniach 22 i 23 grudnia wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na skrócony rozkład zajęć!
W tych dniach odbędzie się klasowy opłatek oraz program bożonarodzeniowy. W piątek uczniowie mają zajęcia od 6 do 8
wieczorem. Przedstawienie odbędzie się o godz. 7 wieczorem. W sobotę uczniowie mają zajęcia od 9 do 11 rano,
o 10 rano odbędzie się przedstawienie. W piątek i w sobotę, Trójki
Klasowe przed przedstawieniem organizują mały poczęstunek w
swoich klasach.
Życzenia Świąteczne
Z całego serca życzymy wszystkim Uczniom i ich Bliskim oraz
osobom związanym z naszą szkołą radosnych Świąt Bożego
Narodzenia, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz
błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzacego 2018
roku.
Przerwa świąteczna
29 i 30 grudnia nie będzie zajęć w naszej szkole. Powrót na
zajęcia lekcyjne dnia 5 i 6 stycznia 2018. Życzymy udanego
wypoczynku w czasie ferii świątecznych.
Charytatywny Bal Walentynkowy
Już dziś zapraszamy wszystkich na wyśmienitą zabawę podczas corocznego szkolnego Charytatywnego Balu
Walentynkowego, który będzie organizowany 10 lutego, 2018 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 oprawa muzyczna.
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