Biuletyn Szkolny
Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w New Britain

2/2018 –2019

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. ” św. Jan Paweł II
“ Jeszcze lato nie odeszło, a już jesień bliska.
Wrzesień milczkiem borowiki skrył we wrzosowiskach.”

Ognisko dla klas 3-6 na
Polance w New Britain

A oto co czeka nas w najbliższym czasie...
W nadchodzącą sobotę, 29 września, podręczniki NIE
BĘDĄ sprzedawane. Sprzedaż wznowimy za dwa tygodnie,
6 października.

29 września: ognisko dla uczniów klas 3-6 na Polance
w New Britain
6 października: termin uregulowania pierwszej raty
czesnego
13 października: Zabawa Jesienna w Joseph Bianca
Ballroom w New Britain. Muzykę z lat 80-tych
zagra nam do zabawy zespół MilanoNext!
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na naszej
stronie www.szkolajp.com oraz na witrynie FB.
Bilety można zamówić już dziś u Joanny 860-212-4801,
Doroty 203-715-5828, lub Beaty 860-518-5245.
Dochód z zabawy przeznaczony jest na działalność naszej
szkoły.

Drodzy Rodzice!
Prosimy o przywiezienie
dzieci na Polankę na godzinę

9:00 oraz odbiór z Polanki
o godzinie 12:00.
W programie dnia:
gry, zabawy i konkursy
przygotowane przez
nauczycieli oraz przekąski
i smakołyki niezbędne do
uzupełnienia energii w dniu
pełnym wrażeń.

Prosimy dyżurnych o przybywanie na dyżur
punktualnie 0 8:15, aby w razie potrzeby pomóc
rodzicom i dzieciom odnaleźć swoje klasy.
Trwają zapisy do Rady Rodziców. Zapraszamy wszystkich
Rodziców i Opiekunów do dzielenia się pomysłami na
usprawnienie funkcjonowania szkoły. Zapisy przyjmowane
są u wychowawcy dziecka lub w biurze szkolnym. Pierwsze
spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 28 września o
godzinie 19:00 w Sokolni.

Prosimy o ubranie dzieci
odpowiednio do pogody.
Na dzień dzisiejszy prognozy
przewidują słoneczną
sobotę. Jednak, jak wiadomo,
pogoda zmienną jest…
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www.szkolajp.com

Przed i po akademii będą zbierane datki na pomoc dla Dawidka Kotarskiego.

