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Komunikat z dnia 1 listopada 2017

Dzień Niepodległości
Uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości Polski w naszej szkole odbędzie się w dniach 10 i 11 listopada.
Święto Dziękczynienia
Z okazji zbliżającego się Święta Dziękczynienia życzymy wszystkim osobom związanym z naszą szkołą oraz
ich rodzinom smacznego, świątecznego obiadu spożytego w miłej, rodzinnej, serdecznej i pełnej ciepła
atmosferze. W związku z tym świętem 24 oraz 25 listopada nie ma zajęć szkolnych.
Powracamy na regularne zajęcia w dniach 1 i 2 grudnia 2017.
Teatr Kukiełkowy
17 i 18 listopada – gościć będziemy teatr kukiełlkowy, który zabawi uczniów klas przedszkolnych, zerowych i
pierwszych. Chętni rodzice proszeni są o pomoc w rozłożeniu krzeseł w piątek 17 listopada o godzinie 5 p.m.
Do pomocy zapraszamy także uczniów, którzy pragną zdobyć wymagane godziny pracy społecznej.
Doroczna Wycieczka do Polski
10 uczniów naszej szkoły i dwie osoby dorosłe udają się do Polski w terminie 17-25 listopada. Życzymy
niezapomnianych wrażeń!
Mikołajki!
Poszukujemy sponsora/ów symbolicznych upominków dla wszystkich uczniów (400). Chętne osoby
zapraszamy do biura szkolnego po więcej informacji.
Charytatywny Bal Walentynkowy
Charytatywny Bal Walentynkowy odbędzie się 10 lutego, 2018 roku. Bilety będą dostępne już w grudniu.
Prosimy wszystkich o zarezerwowanie tej daty w swoim kalendarzu na naszą wspólną, coroczną, świetną
zabawę, która przynosi największe dodatkowe fundusze dla naszej szkoły. Poszukujemy sponsorów oraz darów
na loterię fantową i nimą aukcję.
Opłaty za Szkołę - KARY
Od 5 listopada naliczana będzie kara w wysokości $25 za spóźnione opłaty czesnego. Dodatkowo, do
podstawowej kary $25, za każdy miesiąc zwłoki doliczane będzie $10 miesięcznie. Np. rodzice, którzy nie
uiszczą pełnej opłaty aż do 1 lutego 2018, będą mieli naliczoną karę $25 (kara podstawowa) + $10 (grudzień) +
$10 (styczeń) = $45 za zwłokę.
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