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It-Tlieta 13 t’O�ubru 2015 
• 9:00am-10:30am—Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-�al            

tal-klassi tal-primarja 2:1 mal-għalliema, Ms Elaine 
Gauci. 

L-Erbgħa 14 t’O�ubru 2015 
• 9:00am-10:30am—Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-�al            

tal-klassi primarja 1:1 mal-għalliema, Ms Nadine 
Mifsud. 

• 10:45am-12:15pm—Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-�al          

tal-klassi primarja 1:2 mal-għalliema, Ms Romina 
A�ard. 

 

It-Tnejn 2 ta’ Novembru u t-Tlieta 3 ta’ Novembru 2015 
• Btajjel ta’ Novembru 
 

Nawguraw is-sena skolas.ka t-tajba lit-/al u            
l-ġenituri tagħhom kollha. 

KITBA TAT-TFAL GĦALL-KLASSIJIET TAL-KINDERGARTEN 
Dawk il-ġenituri li għandhom /al li jagħlqu t-tliet snin bejn     
l-1 ta’ Jannar 2016 u t-30 t’April 2016 huma mħeġġa biex jiġu 
jirreġistraw lil uliedhom biex ja�endu l-klassijiet                    
tal-kindergarten fi Frar 2016.  
 
 

 

 

Meta? Mit-Tnejn sal-Ġimgħa  

Ħin?: Mid-9:00am sal-11:00am. 

X’għandkom bżonn iġġibu? 

• Il-karta tal-iden.ta’  

    taż-żewġ ġenituri / kuraturi. 

• Il-k.eb tal-vis. tat-tabib. 

Ċirkulari lill-Ġenituri 
Se�embru/O�ubru 2015                              Ħarġa Nru. 1 

Għeżież ġenituri, 

Hawn taħt issibu l-programm ta’ a#vitajiet li mistennija   

jseħħu fl-iskola mill-bidu tas-sena skolas&ka nhar it-Tnejn 

28 ta’ Se+embru 2015 sal-btajjel tal-bidu ta’ Novembru 

2015. Il-ħarġiet eduka#vi li wliedkom se jmorru matul dan 

iż-żmien se tkunu mgħarrfin bihom meta &ntalbu tagħtu      

l-kunsens tagħkom għall-istess ħarġiet. 

It-Tnejn 28 ta’ Se�embru 2015 
• Bidu tal-iskola għat-�al kollha li matul din is-sena  

skolas&ka se jkunu fil-klassijiet tal-primarja. Tfal li s-sena 

l-oħra kienu fil-klassijiet tal-Kindergarten 2, li twieldu    

fis-sena 2010 u li se jkunu fl-Ewwel Sena tal-Primarja, 

ukoll jibdew l-iskola fl-istess jum. 

 

It-Tlieta 29 ta’ Se�embru 2015 
• Laqgħa għall-ġenituri li se jkollhom lil uliedhom ja+endu               

l-Iskola Primarja ta’ Ħad-Dingli matul is-sena skolas&ka 

2015-2016 u li se jkunu fil-klassijiet tal-K2. Id-dħul ikun 

minn Triq il-Buske+. Il-laqgħa &bda fid-9:15am. Matul 

din il-laqgħa se jingħata tagħrif dwar għadd ta’ oqsma li 

jolqtu l-edukazzjoni ta’ wliedkom u t-tagħlim li jinżamm 

fl-iskola tagħna.  

 

   

          KULLEĠĠ SAN NIKOLA 
    Skola Primarja ta’ Ħad-Dingli  

     

 

       TEL:      2145 6247 (Kap tal-Iskola)  
      TEL:      2145 4496 (Ġenerali )          
      FAX:      2145 6247   
                                                   

      E-mail:   snc.dingli.pr@gov.mt  
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L-Erbgħa 30 ta’ Se�embru 2015 
• Laqgħa għall-ġenituri li se jkollhom lil uliedhom ja+endu               

l-Iskola Primarja ta’ Ħad-Dingli matul is-sena skolas&ka 

2015-2016 u li se jkunu fil-klassijiet tal-K1. Id-dħul ikun 

minn Triq il-Buske+. Il-laqgħa &bda fid-9:15am. Matul 

din il-laqgħa se jingħata tagħrif dwar għadd ta’ oqsma li 

jolqtu l-edukazzjoni ta’ wliedkom u t-tagħlim li jinżamm 

fl-iskola tagħna.   

Il-Ħamis l-1 t’O�ubru 2015 
• Bidu tal-iskola għat-�al li twieldu fis-sena 2011, li  s-sena 

l-oħra kienu fil-klassijiet K1:1 (Ms Nathalie) u K1:2        

(Ms Kristabelle). Din is-sena dawn it-�al se jkunu             

fil-klassijiet tal-Kindergarten 2. 

• Bidu tal-iskola għall-ewwel grupp ta’ �al li se jibdew 

ja+endu l-klassijiet tal-kindergarten 1 skont kif ġew 

avża& l-ġenituri tagħhom. Sa nhar il-Ġimgħa 9 t’O�ubru 
2015 dawn it-/al imorru lura lejn id-dar f’12:00pm.      

Mit-Tnejn 12 t’O+ubru 2015 dawn l-istess �al jibdew 

ja+endu l-iskola l-ġurnata kollha bejn it-8:30am u              

s-2:20pm. 

Il-Ġimgħa 2 t’O�ubru 2015 
• Bidu tal-iskola għat-.eni grupp ta’ �al li se jibdew 

ja+endu l-klassijiet tal-kindergarten 1 skont kif ġew 

avża& l-ġenituri tagħhom. Sa nhar il-Ġimgħa 9 t’O�ubru 
2015 dawn it-/al imorru lura lejn id-dar f’12:00pm.    

Mit-Tnejn 12 t’O+ubru 2015 dawn l-istess �al jibdew 

ja+endu l-iskola l-ġurnata kollha bejn it-8:30am u              

s-2:20pm. 
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It-Tnejn 5 t’O�ubru 2015 
• Bidu tal-iskola għat-.elet grupp ta’ �al li se jibdew 

ja+endu l-klassijiet tal-kindergarten 1 skont kif ġew 

avża& l-ġenituri tagħhom. Sa nhar il-Ġimgħa  9 t’O�ubru 
2015 dawn it-/al imorru lura lejn id-dar f’12:00pm.    

Mit-Tnejn 12 t’O+ubru 2015 dawn l-istess �al jibdew 

ja+endu l-iskola l-ġurnata kollha bejn it-8:30am u             

s-2:20pm. 

 

It-Tlieta 6 t’O�ubru 2015 
• A#vita’ dwar il-Ħarsien tal-Annimali—Tingħataw aktar 

tagħrif aktar ‘il quddiem. 
 
 
 

L-Erbgħa 7 t’O�ubru 2015 
• BMI—Body-Mass Index Survey għat-�al kollha               

tal-primarja. 

• 9:00am-10:30am—Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-�al            

tal-klassi primarja 6:1 mal-għalliema, Ms Nathalie Ga�. 
• 10:45am-12:15pm—Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-�al          

tal-klassi primarja 5:1 mal-għalliema, Ms Maria Agius. 
Il-Ħamis 8 t’O�ubru 2015 
• 9:00am-10:30am—Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-�al            

tal-klassi primarja 4:1 mal-għalliem,  Mr Mark Saliba. 
• 10:45am-12:15pm—Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-�al          

tal-klassi primarja 4:2 mal-għalliema, Ms Dorianne 
Mifsud. 

 

It-Tnejn 12 t’O�ubru 2015 
• 9:00am-10:30am—Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-�al          

tal-klassi primarja 3:1 mal-għalliema tal-klassi,               

Ms Daniela Micallef. 
• 10:45am-12:15am—Laqgħa għall-ġenituri kollha tat-�al            

tal-klassi primarja 3:2 mal-għalliema tal-klassi,             

Ms Chris.ne Grech. 


