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KITBA TAT-TFAL GĦALL-KLASSIJIET TAL-KINDERGARTEN 
Dawk il-ġenituri li għandhom tfal 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 jattendu l-klassijiet                    
tal-kindergarten fi Frar 2016.  
 
 

Meta? Kuljum bejn id-9:30am 
u l-11:30am. 

 
X’għandkom bżonn? 
• Il-karta tal-identita’  
    taż-żewġ ġenituri / kuraturi. 
• Il-ktieb tal-visti tat-tabib. 
 

Ċirkulari lill-Ġenituri 
Novembru 2015                                          Ħarġa Nru. 2 

Għeżież ġenituri, 

Hawn taħt issibu l-programm ta’ attivitajiet li mistennija   

jseħħu fl-iskola tagħna matul Novembru 2015. Il-ħarġiet 

edukattivi li wliedkom se jmorru matul dan iż-żmien se 

tkunu mgħarrfin bihom meta tintalbu tagħtu  l-kunsens 

tagħkom għall-istess ħarġiet. 
 

It-Tnejn t-2 ta’ Novembru 2015 
• Btala tal-bidu ta’ Novembru. 

 

It-Tlieta 3 ta’ Novembru 2015 
 

• Btala tal-bidu ta’ Novembru. 

 

L-Erbgħa 11 ta’ Novembru 2015 
• Fiera tal-Ktieb ġewwa s-Sala Roger Aquilina—miftuħa 

għall-ġenituri filgħodu bejnit-8:15am u d-8:45am u wara 

nofsinhar bejn s-2:15pm u t-2:45pm. 
 

Il-Ħamis 12 ta’ Novembru 2015 
• Fiera tal-Ktieb ġewwa s-Sala Roger Aquilina—miftuħa 

għall-ġenituri filgħodu bejn it-8:15am u d-8:45am u 

wara nofsinhar bejn s-2:15pm u t-2:45pm. 
 

   
 

         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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Il-Ġimgħa 13 ta’ Novembru 2015 
• Fiera tal-Ktieb ġewwa s-Sala Roger Aquilina—miftuħa 

għall-ġenituri filgħodu bejn  it-8:15am u d-8:45am. 
 

Il-Ġimgħa 13 ta’ Novembru 2015 
• L-istudenti kollha tal-primarja jiġu lura lejn id-dar 

f’12:00pm. Dan minħabba li bejn l-4:00pm u s-6:00pm 
se jkollna l-Parents’ Evening għall-ġenituri kollha           

tal-istudenti tal-primarja. Tagħrif dwar il-ħinijiet                     

tal-appuntamenti ngħadduhom lill-ġenituri aktar tard. 

• Għat-tfal li jattendu l-klassijiet tal-kindergarten se jkun 
jum ta’ skola bħas-soltu. 

 

Il-Ġimgħa 20 ta’ Novembru 2015 
• Laqgħa għall-ġenituri kollha tal-istudenti tat-Tieni Sena u 

tat-Tielet Sena tal-Primarja. Dawk li jattendu se 

jingħataw tagħrif u ħiliet dwar kif jistgħu jkunu ta’ 

għajnuna għal uliedhom fil-litteriżmu—is-smigħ,               

it-taħdit, il-qari u l-kitba. 
      Il-laqgħa se tinżamm fis-Sala Roger Aquilina u se tkun 

immexxija mis-Sinjura Vanessa Coletta Gatt (HOD—

Literacy). Tibda fid-9:15am u d-dħul ikun minn Triq           

il-Buskett. 
 

Il-Ħamis 26 ta’ Novembru 2015 

• L-istudenti KOLLHA, inkluż dawk li jattendu l-klassijiet   

tal-kindergarten, se jiġu lura lejn id-dar f’nofsinhar 

(12:00pm). Dan minħabba li wara nofinhar se tinżamm 

laqgħa għall-għalliema, il-Kindergarten Assistants u         

l-Learning Support Assistants kollha. 
 

Il-Ġimgħa 27 ta’ Novembru 2015 
• Btala tal-lagħat tal-Commonwealth (CHOGM) li se 

jinżammu f’Malta. 
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Aqra, xtarr u għallem lil uliedek bl-eżempju: 
Mama’, meta int mingħalik li jien ma kontx qiegħed nisma’: 

1. jien smajtek tkellem lill-papa’ bil-kalma u l-ħlewwa, u 

ndunajt kemm intom tħobbu ‘l xulxin u lili. 

2. jien smajtek titkellem man-nannu permezz tat-telefon u 

tagħmillu kuraġġ, u tgħallimt kemm għandi nħobb dejjem 

persuni ndaħħlin fiż-żmien. 

3. jien smajtek iċċekċek l-affarijiet fil-kċina biex tagħmilli kejk 

ta’ għeluq snin u tagħallimt li l-affarijiet ż-żgħar jistgħu 

jkunu affarijiet speċjali fil-ħajja. 

4. jien smajtek tgħid kelma ta’ faraġ lill-ġara tagħna li tinsab 

marida, u tgħallimt kemm għandi nuri ħniena ma’ dawk      

fil-bżonn aktar minni. 

5. jien smajtek titkellem mal-amorin tiegħi, u tgħallimt kemm 

għandi nħobb lin-natura sabiħa ta’ madwari. 

6. jien smajtek tgħid talba qasira, u ndunajt li hemm Alla li 

jħobbni li nista’ dejjem inkellmu u nafda fih. 


