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Wdzięczni!

Chcielibyśmy podziękować gorąco Wszystkim Osobom,
które pomogły nam przygotować dzieci i szkołę do Koncertu Dysko u Dziadków.
Dziękujemy za przyniesione pyszności. Podczas koncertu udało się nam zebrać
$1,295 dla szkoły. Mamy wspaniałych Nauczycieli, 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. Serduszka można jeszcze nabyć
w piątki i w soboty, 1 – 2, 8 - 9, 15 – 16 i 22 – 23 lutego w naszej szkole. Podczas
balu Walentynkowego odbędzie się losowanie nagród wśród „właścicieli” serduszek.

Charytatywny Bal Walentynkowy
Zapraszamy wszystkich na wyśmienitą zabawę podczas corocznego
szkolnego Charytatywnego Balu Walentynkowego, który będzie
organizowany 23 lutego, 2019 roku w Crystal Grand Banquets w Lemont.
Mamy nadzieję, że wszyscy Maturzyści przybędą na bal wraz ze swoimi Rodzicami.
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
Zwracamy się z prośbą o pomoc w znalezieniu Sponsorów lub wsparcie nas prezentami, które
możemy wykorzystać na aukcję i loterię fantową. Pilnie potrzebna pomoc w piątek, 22 lutego,
między 5 – 7p.m. do dekoracji sali bankietowej oraz w sobotę, 23 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,
23 lutego na 8:30 rano.

Konkurs Ortograficzny
15, 16 lutego 2019 odbędzie się w naszej szkole coroczny konkurs ortograficzny,
który wyłoni klasowych "Mistrzów ortografii". Życzymy Wszystkim Uczniom "połamania piór.
Konkurs Recytatorski
1 i 2 marca 2019 odbędzie się w naszej szkole I Konkurs Recytatorski, który wyłoni klasowych
"Mistrzów". Uczniowie otrzymali już wybór wierszy, z których jeden należy przygotować na
konkurs.
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