Polska Katolicka Szkoła im. Św. Ferdynanda

INFORMACJE DLA RODZICÓW


W najbliższą niedzielę 12 listopada zapraszamy wszystkich rodziców,
nauczycieli i dzieci na Mszę świętą o godzinie 10:15, która będzie odprawiona
za wszystkich zmarłych z naszych rodzin wypisanych w intencjach złożonych
przez dzieci.



11 XI w kaplicy odbędzie się uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości Polski o godzinie 11 z rana i 12:30 po południu. Akademię
przygotowały p. Anna Zawisza, p. Lidia Skowron, p. Marzena Woźniak i p.
Wiola Łyś.



W ubiegłą sobotę odbyła się uroczysta Msza święta za dusze naszych bliskich
zmarłych. Księdzu Pawłowi i wszystkim nauczycielom, którzy dołożyli starań
do ubogacenia tej Mszy świętej składam serdeczne podziękowanie. Niech
dobry Bóg otoczy naszych bliskich swoją ojcowską opieką.



W ramach V Polonijnego Kongresu Rodziny odbędzie się wiele spotkań,
warsztatów i rekolekcji. Przedstawiciele Zrzeszenia, panie Ewa Krasoń, Alicja
Nawara, Anna Rosa i Halina Żurawski będą mówcami podczas sympozjum
Dziecko w rodzinie: osamotnienie dziecka, sobota 18 listopada, godz.3.306.30 po południu, Jezuicki Ośrodek Milenijny, 5835 W. Irving Park Rd w
Chicago. Serdecznie zapraszamy.



Dnia 4 listopada na lekcję do klasy 3 A zostali poproszeni Rodzice. Pani Danuta
Szkutnik zaplanowała konkurs literacki z lektury. Dzieci podzielone na drużyny
pracowały z wielkim zaangażowaniem zdobywając jak najwięcej punktów.
Okazało się, że wszyscy znali dobrze treść przeczytanej książeczki.



W dniu 11 listopada serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do sali
parafialnej JTC na zwiedzanie wystawy pt. „Tadeusz Kościuszko, bohater Polski
i Ameryki”



16-19 listopada wyjazd na Konferencję NCYC Indianapolis, IN

Dziękuje za współpracę
Halina Żurawski, Dyrektor szkoły

11 listopada 2017
„JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI…”

Uroczyste Ślubowanie w Polskiej Szkole
św. Ferdynanda
Dnia 28 października 2017 roku odbyło
się uroczyste ślubowanie i pasowanie na
uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie
zawsze wzbudza wiele emocji zarówno
wśród uczniów, nauczycieli, a także
rodziców.
Uczniowie przygotowywali się do tej
uroczystości bardzo sumiennie.Uczyli się
dzielnie tekstów, wierszy i piosenek,
wytrwale ćwiczyli podczas prób.
Pierwszoklasiści przedstawili program
artystyczny, w którym zaprezentowali
swoje umiejętności recytatorskie i
wokalne. Najważniejszym momentem
uroczystości było złożenie przez dzieci
uroczystego ślubowania na sztandar
szkoły oraz pasowanie na uczniów,
którego dokonała pani dyrektor Halina
Żurawski. Następnie ksiądz proboszcz
Zdzisław Torba udzielił uczniom
błogosławieństwa.
Po zakończeniu części oficjalnej dzieci
udały się na poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Na pamiątkę tego
ważnego dnia uczniowie otrzymali
dyplomy. Nie zabrakło też upominków
przygotowanych przez Samorząd Szkoły.
Do grona uczniów Polskiej Szkoły
Katolickiej im. Św.Ferdynanda zostało
włączonych 68 pierwszoklasistów.
Życzymy im samych sukcesów i radości
ze zdobywanej wiedzy. Wychowawcy
klas pierwszych: Wiesława Sawicka,
Beata Matusiewicz, Beata Wrona.

