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KITBA TAT-TFAL GĦALL-KLASSIJJIET TAL-KINDERGARTEN 1 
Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li se jagħlqu t-tliet snin bejn          

l-1 ta’  Mejju 2016 u l-31 ta’ Diċembru 2016 huma mħeġġa 

biex jiġu jirreġistraw lil uliedhom biex jibdew jattendu                

l-klassijiet tal-Kindergarten li jiftħu f’Ottubru 2016.  

Meta? Mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-9:30am u l-11:30am. 
 

X’għandkom bżonn? 

• Il-karta tal-identita’ taż-żewġ ġenituri. 

• Il-ktieb tal-visti tat-tabib. 

•  Id-digriet tal-qorti jekk il-ġenituri huma seperati. 

Biex nippjanaw għas-sena d-dieħla aħjar, huwa importanti li  

l-kitba tat-tfal issir qabel nhar it-Tlieta 22 ta’ Marzu 2016. 

Ċirkulari lill-Ġenituri 
Frar / Marzu 2016                                          Ħarġa Nru. 5 

Għeżież ġenituri, 

Hawn taħt issibu l-programm ta’ attivitajiet li mistennija   
jseħħu fl-iskola tagħna minn wara l-eżamijiet ta’ Frar 2016               
sal-btajjel tal-Għid. 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 22 ta’ Frar 2016 
• Se tiġi ċċekjata ras it-tfal. 
Il-Ġimgħa 26 ta’ Frar 2016 

• JUM IL-ĠENITURI bejn it-8:30am u s-2:30pm. Se 
tingħataw l-appuntamenti mat-tfal stess. 

 

It-Tnejn 14 ta’ Marzu 2016 

• Laqgħa għall-ġenituri KOLLHA tat-tfal tal-Kindergarten 1 
dwar il-ħiliet (skills) li dawn iċ-ċkejknin għandhom bżonn 

biex jitħarrġu fil-lingwa Maltija u Ingliża. Il-laqgħa se tkun    
it-tkomplija tal-laqgħa li ġa saret matul Jannar 2016 u se 
tkun animata mis-Sinjura Vanessa—Head of Department 

(Literacy). Id-dħul ikun minn Triq il-Buskett 
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It-Tlieta 15 ta’ Marzu 2016 
• Laqgħa għall-ġenituri KOLLHA tat-tfal tal-Kindergarten 2 

dwar il-ħiliet (skills) li dawn iċ-ċkejknin għandhom bżonn 
biex jitħarrġu fil-lingwa Maltija u Ingliża. Il-laqgħa se tkun    
it-tkomplija tal-laqgħa li ġa saret matul Jannar 2016 u se 
tkun animata mis-Sinjura Vanessa—Head of Department 
(Literacy). Id-dħul ikun minn Triq il-Buskett. 

 

Il-Ħamis 17 ta’ Marzu 2016 
• Bejn in-nofs siegħa (12:30pm) u s-sagħtejn u nofs 

(2:30pm) se tinżamm laqgħa għalgħalliema,                         
il-Kindergarten Assistants u l-Learning Support Assistants 
kollha. Għalhekk, it-tfal KOLLHA jispiċċaw l-iskola 
f’12:00pm. 

 

Il-Ġimgħa 18 ta’ Marzu 2016 
• F’12:00pm It-tfal kollha tal-primarja jattendu                

għall-quddiesa tad-Duluri ġewwa il-Knisja Parrokjali. 
 

L-Erbgħa 23 ta’ Marzu 2016 
• Bidu tal-btajjel tal-Għid. 
 

Il-Ġimgħa 1 t’April 2016 
•  Bidu tal-iskola wara l-btajjel tal-Għid.
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�Aqra u xtarr!


