Dziękujemy Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom
szkoły za otwartość serca, ofiarne włączenie się w realizację
procesu dydaktyczno – wychowawczego i zaangażowanie
w realizację dobra wspólnego jakim jest szkoła.
Dziękujemy za prace porządkowe na boisku i pomoc przy
organizacji uroczystości szkolnych.
Dziękujemy za zaangażowanie w organizację Jarmarku
Bożonarodzeniowego ( wykonanie pięknych dekoracji pysznych
ciast i pierników oraz przygotowanie dzieci do występu).
Dziękujemy za przygotowanie Wigilii szkolnej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali swój 1% podatku
na szkołę, byśmy mogli
W nowym roku prosimy o dalsze wsparcie działań dydaktyczno –
wychowawczych szkoły poprzez przekazanie 1% podatku.
Planujemy zakupić sprzęt muzyczny
Aby przekazać na szkołę 1% podatku należy na druku rozliczenia
podatkowego wpisać:
Nazwę Organizacji Pożytku Publicznego:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Numer OPP:
Miejscowość szkoły: Kadłub
Za wszystkich Darczyńców i Przyjaciół szkoły modlimy się w każdą środę,
a na Jasnej Górze odprawiana jest Msza Święta z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla osób wspierających SPSK i prowadzone szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im Jana Pawła II
w Kadłubie
Biuletyn dla Rodziców
nr 2/12/2015-2016

„ Wtedy jest Boże Narodzenie”
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom",
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są twoje możliwości
i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty
Niech świadomość tak niezwykłej Miłości Boga ku nam,
napełni nasze serca wiarą, nadzieją i miłością,
byśmy w nasze codzienne życie wprowadzali pokój i miłosierdzie.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2016
życzą
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Kadłubie

Niektóre wydarzenia z kalendarium Szkoły:
20.12.2015 – Jarmark Bożonarodzeniowy w Wieluniu
21.12.2015 – Wigilia szkolna ( odpowiedzialna klasa II)
23.12 – 2.01.2016 – przerwa świąteczna –
Święta Bożego Narodzenia
6.01.2016 r. – Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli
7.01.2016 r. – choinka szkolna – bal kostiumowy
( odpowiedzialna klasa
 9.30 – 12.00 dla przedszkolaków
 12.00 – 16.00 dla kl. I – VI
15 – 16.01.2016 r. – wycieczka z projektu ekologicznego
dla kl. IV- VI do Torunia na „ noc biologów”
20.01.2016 r. – Spotkanie z rodzicami( 4) godz. 16.30
21.01.2016 – Święto Babci i Dziadka
 godz. 10.30 - Msza Św. w intencji Babci
i Dziadków oraz występy uczniów
 słodki poczęstunek w szkole
( odpowiedzialna klasa
27.01.2016 r. – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
29.01.2016 r. – IV Powiatowy festiwal kolęd i pastorałek
dla przedszkolaków
29.01.2016 r. – zakończenie I półrocza
15 – 26.02.2016 r. – ferie zimowe
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
4,5 stycznia 2016 r. - nie ma w szkole zajęć dydaktycznych.
Szkoła może zorganizować opiekę świetlicową w godz. 8.00 –
13.00
Nie będzie w tych dniach dowozu uczniów i obiadów.

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE:
 „ Edukacja ekologiczna w Publicznej Szkole
Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Kadłubie” –
od 1.12.2015 r. do 30.05. 2016 r.
W ramach projektu będą realizowane zajęcia edukacyjne,
wycieczki i warsztaty o tematyce przyrodniczej dla klas
I – VI i dzieci w wieku przedszkolnym.
 „ Książka marzeń” – zakup książek do biblioteki
szkolnej
 „ Mały Mistrz” dla klas I – II, pozwala
dzieciom zdobywać umiejętności w różnych
dziedzinach sportu
.

 akcje charytatywne:
to objęcie modlitwą i pomocą
finansową dziecka z Kenii. 70 zł
miesięcznie
wystarczy,
by
umożliwić mu edukację w szkole,
gdzie otrzyma również posiłek. Nasza szkoła od 2011 r.
otacza opieką Barona Mutugi - z misji Kithatu w Kenii,
prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny. Więcej można dowiedzieć
się na: adopcja-kenia.blogspot.com

