CAIRDE NA SCOILE
Nuachtlitir
Deireadh Fómhair 2015
2015
Fáilte ar ais roimh gach éinne ó Chairde na Scoile! Tá eolas sa nuachtlitir seo faoin Chruinniú Chinn
Bliana, ár gcoiste nua agus an chéad ócáid eile – Dioscó Oíche Shamhna. Coinnigh do shúil ar an
leathanach Facebook!
Cruinniú Cinn Bhliana
Tionóladh an Cruinniú Cinn Bhliana ar an 15ú Meán Fómhair 2015. Bhí bliain an fhiúntach agus
dearfach ann 2014/2015, agus thacaigh buíon iontach de thuismitheoirí leis na gníomhaíochtaí ar fad.
Go raibh míle maith agaibh!
Ritheadh an-chuid imeachtaí i rith na bliana, agus bhí oíche mhór againn le Ceol na nOchtóidí.
Eagraíodh na himeachtaí seo ar an méid is lú airgid agus d’éirigh chomh maith sin leo mar gheall ar
fhlaithiúlacht na dtuismitheoirí.
I dTuairisc an Chisteora ag an gcruinniú ar an 29-09-15, bhí €2K mar iarmhéad le bheith coinnithe sa
chuntas agus €10K le bheith curtha i gcuntas faoi leith don naíonra atá beartaithe ag an scoil le bheith
tógtha ar an suíomh.
Coiste Nua
Cuireadh an Coiste nua do Chairde 2015/16 le chéile ar an 22-09-15, agus tá tuismitheoirí ó réimse
leathan ranganna ar an gcoiste. Tá 16 tuismitheoir ar an gcoiste agus tá sonraí teagmhála na noifigeach le fáil thíos. Táimid an-bhuíoch as an obair a rinne an coiste deireannach agus guímid gach
rath ar na tuismitheoirí atá ag seasamh siar i mbliana. Is féidir dul i dteagmháil le haon bhall den
choiste má bhíonn aon cheist nó moladh agat do Chairde.
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Bhí an chéad chruinniú den choiste nua ann ar an 29-09-15 agus tá smaointí iontachta ann cheana
féin don bhliain nua.

Dioscó Oíche Shamhna!
Seo chéad imeacht na scoilbhliana agus ta súil againn go mbeidh sé chomh maith céanna leis an
bhliain seo caite. Beidh a thuilleadh eolais ar ball:
Céard?
Cathain?

Dioscó Oíche Shamhna GSBB 2015!
Aoine, an 23-10-15
1i.n. – 1.30i.n. Naíonáin
1.30i.n. – 2.30i.n. Rang 1-6
Sa Halla Mór Maisithe!
€5 an pháiste agus úsmhéid de €10 don chlann.
Baileofar an t-airgead ar an Aoine, an 23-10-15;
• Beidh clúdach litreach i mála do pháiste ón 20-10-15.
• Iarrtar ort an t-airgead a sheoladh isteach sa chlúdach
litreach ar an 23-10-15 seachas roimh ré.Please ensure the
envelope is filled in and sealed for your child on Friday 23rd.
• Gach duine gléasta!
• Málaí lán le rudaí deasa do gach páiste.
• DJ den scoth!
• Spot duaiseanna ar an lá!

Cén Áit?
Cé Mhéid?

Eolas Breise

Bí Páirteacht – Tabhaiir do chuid ama!
Má tá tú ag iarraidh cabhrú le haon chuid de na himeachtaí a bheidh ar siúl i mbliana (ullmhú
d’imeachtaí, ag freastail ar dhaoine ag imeachtaí, glantachán, airgead a bhailiú, ticéid a dhíol srl), cuir
ar an eolas muid – beimid thar a bheith sásta!
Le meas,
Cairde na scoile
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https://www.facebook.com/CairdeNaScoile

