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Komunikat z dnia 1 lutego 2018

Wywiadówki i IPN
Chcielibyśmy podziękować gorąco Wszystkim Osobom, które pomogły nam przygotować szkołę do
wywiadówek oraz wykładu Dr. Marka z IPNu. Mamy wspaniałych Rodziców i Uczniów u Sienkiewicza!
Akcja „Podaruj Serce Szkole”
Chcielibyśmy podziękować równie gorąco Wszystkim Osobom, które już wsparły
naszą akcję „Podaruj Serce Szkole” i zakupiły serduszka, z których dochód
przeznaczony jest na potrzeby szkoły i uczniów. Podczas koncertu „Dla Mojej
Babci i Mojego Dziadka” odbędzie się losowanie nagród wśród „właścicieli”
serduszek. Serduszka można jeszcze nabyć w piątek i w sobotę, 2 -3 lutego w
naszej szkole.

Dzień Pączka!
9 – 10 lutego w naszej szkole obchodzimy Dzień Pączka. Zapraszamy Grono
Pedagogiczne i wszystkich uczniów naszej szkoły na pyszny poczęstunek.
Charytatywny Bal Walentynkowy
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 są jeszcze dostępne. W cenę biletu wchodzi obiad, otwarty bar, przepyszny słodki
stół oraz oprawa muzyczna.
Potrzebna Pomoc
Pilnie potrzebna pomoc w piątek, 9 lutego, między 5 – 7p.m. do dekoracji sali bankietowej oraz w
sobotę, 10 lutego rano do przewezienia tac z owocami i ciastem na do sali bankietowej.
Słodki stół
Prosimy utalentowane osoby o przygotowanie i podarowanie szkole tac z owocami i wypiekami na
słodki stół na Bal Walentynkowy. Prosimy o dostarczenie owoców i wypieków do szkoły w sobotę, 10
lutego na 8:30 rano.

Koncert Dla Mojej Babci i Mojego Dziadka
Uwaga!!! Zapraszamy wszystkich Rodziców i Dziadków do wzięcia
udziału w koncercie pod tytułem " Dla Mojej Babci i Mojego
Dziadka”, który odbędzie się w niedzielę 18 lutego 2017 r.o godz 2 po
południu w auli szkolnej. Uczniowie proszeni są o przybycie do
szkoły na godz 1:30 po południu.
Violetta Bielobradek,
Sekretraz Korenspondencyjny

