Polska Katoli cka Szkoła im. Św. Ferdynanda

INFORMACJE DLA RODZICÓW
PRZYPOMNIENIA:










3 października 2015
WYDARZENIA
W PAŹDZIERNIKU
DZIEŃ DWUJĘZYCZNOŚCI W USA

10 października
3 października najpóźniej - prosimy zwrócić do wychowawy
wypełnione Kwestionariusze Informacyjne
3 października – zebrania dla rodziców z trójek klasowych w Jason
Torba Center: zmiana poranna - 8:30am, zmiana popołudniowa- 12:00pm
Zadania domowe są już dostępne dla każdej klasy na szkolnej stronie
internetowej – nie potrzeba wpisywać hasła!
Przypominamy, że uczniowie samodzielnie wchodzą na 1 i 2 piętro
szkoły. Tylko rodzice dyżurujący przebywają w trakcie zajęć na
korytarzach szkolnych.
Dzieci w grupach przedszkolnych 3 i 4 latków nie potrzebują
podręczników do polskiej szkoły, jednak (tak jak dotychczas było to
praktykowane) rodzice proszeni są o wpłatę sumy $70 od dziecka do
10 października 2015. Ta dodatkowa opłata pokrywa koszty rytmiki
(30 min. raz w tygodniu - $20 na rok) oraz wszystkich materiałów
edukacyjnych i pomocy wykorzystywanych przez nauczyciela w ciągu
roku ($50 na rok).
Z końcem września minął termin uregulowania opłaty za szkołę.
Tych, którzy tego nie uczynili bardzo prosimy, aby wpłacić zaległą
sumę najpóźniej do 10 października.
Dziękuje za Waszą współpracę - Sr. Dorota Domin, Dyrektor Szkoły

MSZA ŚW. SZKOLNA
11 października
DZIEŃ NAUCZYCIELA
14 października
PASOWANIE NA UCZNIA
17 października
MSZA ŚW. Z OKAZJI
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
31 października
RÓŻANIEC DLA DZIECI
wtorki i czwartki
w październiku

PAŹDZIERNIK
MIESIĄCEM

RÓŻAŃCA
MSZA ŚW. SZKOLNA
11 PAŹDZIERNIKA pierwsza Msza św. Szkolna w kościele
św. Ferdynanda o godz. 10:15am. Serdecznie zapraszamy
wszystkich naszych uczniów wraz z rodzicami do udziału
w tej Mszy św. raz w miesiącu. Liturgię przygotowują
uczniowie klas 3. Podczas Mszy św. będzie śpiewał zespół RADOŚĆ.
W październiku szczególnie modlimy się za naszych nauczycieli
i katechetów z okazji Dnia Nauczyciela. Bardzo liczymy na Waszą obecność
i wspólną modlitwę w intencji naszej szkoły.

Zapraszamy wszystkie dzieci do
udziału w nabożeństwach
różańcowych w kościele
św. Ferdynanda o godz. 7pm.
Różaniec prowadzony przez:
Dzieci - 1, 6, 8, 15, 20, 22, 29
października
Kropeczki – 21 października
Radość – 27 października
Ministranci – 12 & 30 października
Kandydaci do bierzmowania –
23 października

