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Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Wydarzenia szkolne
28 stycznia pierwszoklasiści mieli swój bal karnawałowy. Dzieci zapoznały się z historyjką tytułowej Kredki z
podręcznika, która uczestniczyła w wielkim balu spotykając różne postaci z bajek.
Maluchy wykonywały maski karnawałowe, stroiły się, a później powędrowały do udekorowanej sali, by bawić
się, tańczyć i doświadczyć tego, co się nazywa balem karnawałowym. Było dużo uśmiechów i radości.
4 lutego, klasy 3 i 4 szkoły podstawowej wzięły udział w bardzo ciekawej lekcji historii.
Pan Krzysztof de Berg z Instytutu Polskiego i Muzeum generała Sikorskiego opowiedział i zaprezentował film
o polskich lotnikach i niedźwiedziu Wojtku. Uczniowie przymierzyli mundury wojskowe z czasu II wojny
światowej i zobaczyli autentyczne odznaczenia, które otrzymali polscy żołnierze.
Spotkanie klas kursu AS i A2 z lotnikiem Janem Stanryczukiem z „The Guinea Pig Club” było bardzo
wzruszające. Pan Jan przybył do nas na zaproszenie pana Krzysztofa de Berg, który już od wielu lat
organizuje w szkole spotkania z cyklu „Świadkowie historii”. Warto przeczytać na szkolnej stronie
internetowej jakie wrażenie zrobiło to spotkanie na naszych uczniach.
4 lutego odbył się „Bal Karnawałowy u Księcia Jana Żylińskiego”. To był bardzo udany wieczór. Ponad 230
osób wspaniale bawiło się w „Białym Domu” na Ealingu. Ogromnie doceniamy zaangażowanie Jana
Żylińskiego i naszych fantastycznych sponsorów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli szkołę
swoim udziałem. Zebraliśmy £5,906.30 na potrzeby naszej placówki.
18.03.17 najmłodsi uczniowie szkoły zaprezentowali polską poezję w konkursie recytatorskim „Poeci
dzieciom-Dzieci poetom”. Wszyscy uczniowie wspaniale recytowali wiersze znanych polskich poetów.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uczestnictwa, a zwycięzcy nagrody książkowe.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zechcieli przyjść na występy naszych milusińskich.
Także 18 marca miała miejsce wyjątkowo interesująca wizyta pani Małgorzaty Kupiszewskiej z Polski z
prelekcją pt: „ Spotkanie z Rotmistrzem Witoldem Pileckim” dla klas AS i A2.
Rekolekcje wielkopostne odbyły się w grupach wiekowych 25.03.17. Były profesjonalnie przygotowane i
pięknie poprowadzone. Serdecznie dziękujemy nauczycielom relgii.
O wszystkich szkolnych wydarzeniach można przeczytać na naszej stronie internetowej.
Msza Święta, wielkanocny kiermasz ciast 01.04.17
Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą, która odbędzie się w Ealing Abbey 1 kwietnia o godzinie 10:30.
Tego dnia będzie nam również miło gościć Państwa w szkolnej kawiarni na wielkanocnym kiermaszu ciast.
Spotkanie dla rodziców na temat finansów 13.05.17 godzina 9:15 –sala Cloisters
“Money Made Clear” jest seminarium poświęconym zarządzaniu finansami w UK. Seminarium jest
przeznaczone dla wszystkich osób, które mieszkają w UK i swoje finanse traktują w poważny sposób.
W czasie seminarium będziemy dyskutować na temat kredytów, ubezpieczeń oraz prywatnych emerytur.
Będziemy również poruszać tak ważne tematy jak testamenty w UK!
Seminarium poprowadzi Sebastian Fuz, dyrektor i doradca finansowy z City & Country Financial Services.
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Nowy punkt informacyjny
Od 29 kwietnia będzie w naszej szkole działał nowy „Punkt Informacyjny”, który będzie się mieścił w głównej
sali dużego budynku szkoły. Prosimy wszystkich rodziców, aby najpierw kontaktowali się z punktem
informacyjnym, gdzie będziemy pomagali załatwić różne sprawy związane ze szkołą, udzielali informacji lub
będziemy kierowali do odpowiednich osób. Mamy nadzieję, że nowy system usprawni kontakt z rodzicami
oraz działanie naszej szkoły.
Zapisy na rok 2016/2017
Zawiadamiamy, że zapisy rodzeństwa i nowych rodzin na rok szkolny 2017/2018 zostały zakończone.
Ferie wielkanocne 08.04.17, 15.04.17 i 22.04.17
Ferie wielkanocne rozpoczną się 8 kwietnia i trwać będą przez trzy soboty do 22.04.17. Wracamy do szkoły
29.04.17.
Dyżury
Serdecznie prosimy rodziców o zapisywanie się na dyżury. Przypominamy, że każdy rodzic musi wykonać
dwa dyżury (jeden w pierwszym, a drugi w drugim półroczu).
Kalendarz
01.04.17

Wielkanocny Kiermasz Ciast godzina 9:30 i Msza Święta o godzinie
10:30

08.04.17, 15.04.17 i 22.04.17

Ferie wielkanocne

29.04.17

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych

30.04.17 (niedziela)

Akademia z okazji Święta Narodowego 3 Maja w Teatrze Syrena,
POSK Hammersmith- klasy szóste, godzina 15:00.

30.04.17 (niedziela)

Obchody Katyńskie

06.05.17

Akademia z okazji święta 3 Maja,

13.05.17

Spotkanie na temat finansów z Sebastianem Fuz

Wesołych Świąt Wielkanocnych
życzy Drekcja, Powiernicy, Koło Rodzicielskie i wszyscy pracownicy szkoły.
Marta Bniński - Dyrektor Szkoły, Jarosław Skręta- Prezes Powierników Szkoły
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