
4 

 

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. 

Il-familja taqra flimkien! 

Ċirkulari lill-Ġenituri  
April|Mejju 2016                                         Ħarġa Nru. 6 

Għeżież ġenituri, 
Hawn taħt issibu l-programm ta’ attivitajiet li mistennija   
jseħħu fl-iskola tagħna minn wara l-btajjel tal-Għid             
sal-eżamijiet tal-Benchmark tas-Sitt Sena. Il-ħarġiet 
edukattivi li wliedkom se jmorru matul dan iż-żmien se 
tkunu mgħarrfin bihom meta tintalbu tagħtu l-kunsens 
tagħkom għall-istess ħarġiet. 
 

Il-Ġimgħa l-1 t’April 2016 
 Bidu tal-iskola wara l-btajjel tal-Għid. 
 

Il-Ġimgħa 8 t’April  2016 
 Laqgħa li tibda fid-9:00am għall-ġenituri KOLLHA             

tal-istudenti tal-Ħames Sena. Il-laqgħa, bl-isem ta’         
Nifhmu ‘l Uliedna fil-Bidliet, se tkun animata                   
mill-għalliema tal-PSCD. Se tinżamm fis-Sala Roger 
Aquilina u d-dħul ikun minn Triq il-Buskett. 

 Laqgħa għall-ġenituri KOLLHA dwar l-aċċess li l-ġenituri 
se jibda jkollhom għall-iLearn. Il-laqgħa se tinżamm           
fl-Iskola Primarja ta’ Ħ’Attard bejn id-9:30am u                     
l-11:00am. 
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L-Erbgħa 13 t’April  2016 
 Fiera tal-Ktieb ġewwa s-Sala Roger Aquilina. 
 

L-Erbgħa 13 t’April  2016 
 Collegefest għall-istudenti tal-Yr 1 sa Yr 3 ġewwa l-Marsa 

Sports Ground bejn id-9:00am u 12:00pm. 
 

Il-Ħamis 14 t’April 2016 
 Fiera tal-Ktieb ġewwa s-Sala Roger Aquilina. 
 

Il-Ġimgħa 15 t’April 2016 
 Laqgħa li tibda fid-9:00am għall-ġenituri KOLLHA             

tal-istudenti tas-Sitt Sena. Il-laqgħa, bl-isem ta’ Nifhmu ‘l 
Uliedna fil-Bidliet, se tkun animate mill-għalliema            
tal-PSCD. Se tinżamm fis-Sala Roger Aquilina u d-dħul ikun 
minn Triq il-Buskett. 

 

 Fiera tal-Ktieb ġewwa s-Sala Roger Aquilina. 
 

It-Tnejn 18 t’April  2016 
 Collegefest għall-istudenti tal-Yr 4 sa Yr 5 ġewwa                

il-Paviljun tal-Basketball ġewwa Ta Qali bejn id-9:00am u 
12:00pm. 

 

Il-Ġimgħa 22 t’April 2016 
 Fire Drill għat-tfal kollha tal-iskola. 
 L-istudenti KOLLHA jiġu lura lejn id-dar f’12:00pm. Dan 

minħabba li l-għalliema se jattendu laqgħa dwar il-Pjan ta’ 
Żvilupp għall-iskola tagħna għas-sena skolastika li jmiss. 

 

It-Tlieta 17 ta’ Mejju 2016 
 Se jsir l-assessjar tax-Xjenza u t-Teknoloġija għall-istudenti 

kollha tar-Raba’ Sena, il-Ħames Sena u s-Sitt Sena             
tal-primarja. 

 

Il-Ġimgħa 20 ta’ Mejju 2016 
 L-istudenti KOLLHA m’għandhomx skola minħabba li             

l-għalliema se jattendu laqgħa li matulha se jiddiskutu u 
jfasslu l-Pjan ta’ Żvilupp tal-iskola tagħna għas-sena 
skolastika li jmiss 
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Il-Ħamis 26 ta’ Mejju 2016 
 Eżamijiet tal-Benchmark (Orali tal-Malti) għall-istudenti 

tas-Sitt Sena. 
 Collegefest għat-tfal tal-Kindergarten 2 ġewwa il-Paviljun 

tal-Basketball ġewwa Ta Qali bejn id-9:00am u 12:00pm. 
 
 

Il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju 2016 
 Eżamijiet tal-Benchmark (Orali tal-Ingliż) għall-istudenti 

tas-Sitt Sena. 
 Collegefest għat-tfal tal-Kindergarten 1 ġewwa il-Paviljun 

tal-Basketball ġewwa Ta Qali bejn id-9:00am u 12:00pm. 
 

It-Tnejn 30 ta’ Mejju 2016 
 Eżamijiet tal-Benchmark għall-istudenti tas-Sitt Sena: 
     = Malti Kitba 
     = Maltese Reading Comprehension 
 

It-Tlieta 31 ta’ Mejju 2016 
 Eżamijiet tal-Benchmark għall-istudenti tas-Sitt Sena: 
     = Ingliż Kitba 
     = English Reading Comprehension 

 

L-Erbgħa l-1 ta’ Ġunju 2016 
 Bidu tan-nofs ta’ nhari. L-istudenti kollha, minn issa sa 

tmiem is-sena skolastika, jibdew l-iskola fit-8:15am u 
jispiċċaw f’12:00pm. 

 Eżamijiet tal-Benchmark għall-istudenti tas-Sitt Sena: 
     = Maltese Listening Comprehension 
     = English Listening Comprehension 
 

Il-Ħamis 2 ta’ Ġunju 2016 
 Eżamijiet tal-Benchmark għall-istudenti tas-Sitt Sena: 
     = Maths Mental 
     = Maths Written 


