Biuletyn Szkolny
Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II w New Britain
“Nie

6/2017

ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”- Św. Jan Pawel II

Witamy Państwa w kolejnym numerze naszego biuletynu.
Wiele dzieje się w naszej szkole w tym radosnym sezonie świątecznym.
Zapraszamy do zapoznania się z nadchodzącymi wydarzeniami:
16 grudnia: *Akademia Bożonarodzeniowa—zaproszenie na str. 2
16 grudnia: *Amelia’s Toy Drive: więcej informacji na stronie 3

Białych myśli lekkich jak puch niech
Anioł przywieje z nieba, otoczy
skrzydłem nadziei i niech kolędę
zaśpiewa. Bo dzisiaj jest piękny
dzień, wszystko się rodzi na nowo,
więc w blasku tajemnych Świąt żyj
zdrowo i kolorowo….

25 grudnia: * Żywa Szopka przy kościele Sacred Heart w New Britain
6 stycznia: * Pizza dla uczniów miesiąca za listopad; Termin opłaty drugiej raty za czesne
6 stycznia: * Wręczenie nagród laureatom konkursów na relację z wycieczki do Polski
oraz na kartkę świąteczną (wyniki na str.4)
11 stycznia (czwartek) : Wieczór filmowy dla dzieci; więcej informacji na str. 5
13 stycznia: * Pizza dla uczniów miesiąca za grudzień
14 stycznia: * Pierwszy Opłatek Rodzinny w Crystal Ballroom

Zapisy do Udziału w Żywej Szopce
Zpraszamy wszystkie dzieci i mlodzież do udziału w pięknej polskiej,
świątecznej tradycji jaką jest udział w Żywej Szopce. Jak co rok, przy kościele
Sacred Heart w New Britain, powstanie drewniana szopka, którą na czas Świąt
wypełnią Betlejemskie zwierzęta. Aby zapisać dziecko lub uzyskać więcej infor-

Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku!

macji, proszę dzwonić do Agnieszki (860)-212-0392.

Jedną z najmilszych, polskich i rodzinnych uroczystości w
okresie świątecznym jest dzielenie sie oplatkiem. Serdecznie
zapraszamy na pierwszy Oplatek Rodzinny naszej szkoły, który
odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia 2018, w Crystal Ballroom.
W programie świąteczne atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Prosimy bezwględnie przestrzegać poleceń pracownika parkingu szkoly, którego
zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem na parkingu. Wobec osob, które
lekceważą polecenia będą wyciągane
konsekwencje. Dziękujemy za zrozumienie
i liczymy na Państwa współpracę w tej
kwestii.
Polish Language School, Inc.
P.O. BOX 2221
New Britain, CT 06050-2221
Tel. 860 604-7797
e-mail:
biuro.szkolajp@gmail.com
http://www.szkolajp.com
Zajecia szkolne odbywaja sie w
New Britain High School (Freshmen

Academy)
110 Mill St New Britain, CT 06053

Bilety można zakupić również w soboty w biurze szkolnym.
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Amelia’s Toy Drive

Wyniki Konkursu na Kartkę Świąteczną:
Klasy Zerowe
1 miejsce

Igor Begazo

OC

2 miejsce

Kaya Rafalowicz

OA

Oliver Michalski

OA

Konrad Taski

OA

Jacob Korczak

OB

3 miejsce

Klasy I-II
1 miejsce

Nell Gorball

2C

2 miejsce

Liliana Lach

1C

Vanessa Lukaszczyk

1C

Sophie Laszewski

1A

Victoria Mniuch

1C

3 miejsce

Klasy III
1 miejsce

Julia Wlaz

3C

2 miejsce Sebastian Kuszyk

3B

3 miejsce Angelina Tluczek

3C

Sora Fares

3C

Klasy IV-VI
1 miejsce Diana Gumienny

4C

2 miejsce Victoria Grosfield

5A

3 miejsce Natalia Pikor

6C

Olivia Korczak

5A

Gratulacje!!

