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Z okazji Nowego Roku skladamy wszystkim uczniom i ich rodzinom serdeczne zyczenia! 

 

 
 

St George’s R.C Primary School Newsletter 

Styczen 2018 ~ Semestr wiosenny 
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Zaproszenie i apel do wszystkich Rodzicow! 

Czy chcieliby Panstwo przystapic do PTA?  

Szkolna grupa PTA to stowarzyszenie rodzicow, ktore 
zajmuje sie organizowaniem roznych uroczystosci dla 

szkolnej spolecznosci: uczniow i rodzicow poza 
godzinami zajec lekcyjnych. 

Najblizsze przedsiewziecie, ktore pragniemy 
zrealizowac na terenie szkoly to posadzenie 

dodatkowych drzewek na zielonej czesci boiska 
szkolnego. 

Osoby zainteresowane udzialem w akcji lub 
przylaczeniem sie do stowarzyszenia rodzicow 

zapraszamy do kontaktu Katie Iggulden lub Dee 
O’Grady. 

Dziekujemy!  

 

 

 

   

Wiesci o grupie przedszkolnej 

Mamy nadzieje otworzyc nowy oddzial 
przedszkolny zaraz po przerwie “half term” w 
poniedzialek 19 lutego. Opoznienie w otwarciu 
wyniklo z powodu pewnych nieprzewidzianych 
okolicznosci, takich jak np. fakt ze podczas prac 

wykopowych dokonano odkrycia, iz pod boiskiem 
szkolnym odnaleziono slady starej drogi z czasow 

rzymskich. 

Najmlodszy oddzial przedszkolny “Baby Dragons’ 
Nursery” bedzie czynny od godz. 7.30-18.00 w 

kazdy dzien zajec uczniow w semestrze szkolnym. 

W sekretariacie szkoly dostepne sa formularze 
zapisu. Zapraszamy. 

 

SZKOLNA STRONA INTERNETOWA 

Prosimy pamietac, by odwiedzac szkolna strone 
internetowa regularnie.  Wszystkie daty wydarzen 
na caly semester wiosenny mozna znalezc w 
zakladce “Diary dates”. Z kolei w biuletynie 
religijnym “RE newsletter” znajda Panstwo liste 
wszystkich mszy i apeli szkolnych zaplanowanych 
na semestestr wiosenny. 

Kazdy z Panstwa jest mile widziany na naszych 
czwartkowych uroczystosciach. Zawsze staramy sie 
zaczac okolo godz. 9.00. 

 

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 

LISTA PAPIEZA FRANCISZKA 

1. Nie plotkuj. 

2. Zawsze koncz posilki. 

3. Poswiec czas innym. 

4. Wybieraj skromniejsze zakupy. 

5. Zauwaz ubogiego w drugim czlowieku. 

6. Przestan oceniac innych. 

7. Zaprzyjaznij sie z tymi, z ktorymi sie nie zgadzasz. 

8. Podejmij zobowiazanie jak np. sakrament malzenstwa. 

9. Wprowadz zwyczaj, by pytac sie  Boga o wszystko. 

10. Badz szczesliwy. 


