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 Nieħdu din l-okkażjoni biex 

nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni 

tagħkom matul din is-sena skolastika. 

Issa li wasalna  fi tmiem din is-sena, 

nawguraw lit-tfal kollha btajjel mill-isbaħ 

u żmien ta’ mistrieħ u divertiment mal-

familja! 

Ċirkulari lill-Ġenituri/Kuraturi  

Ġunju 2016                                                   Ħarġa Nru. 7 

Għeżież ġenituri/kuraturi, 

Hawn taħt issibu l-programm ta’ attivitajiet li mistennija   

jseħħu fl-iskola tagħna matul Ġunju 2016. Il-ħarġiet 

edukattivi li wliedkom se jmorru matul dan iż-żmien se 

tkunu mgħarrfin bihom meta tintalbu tagħtu l-kunsens 

tagħkom għall-istess ħarġiet. 

 

L-Erbgħa 1 ta’ Ġunju 2016 

 Bidu tan-nofstanhari. L-iskola tibda fit-8:15am u tispiċċa 

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 

   
 

     KULLEĠĠ SAN NIKOLA 
  Skola Primarja Ħad-Dingli  

     

 

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

     E-mail:   snc.dingli.pr@ilearn.edu.mt  
                                                                                              

                                                                                                                          Website:  http://sncdingli.weebly.com      
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Il-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju 2016 

 L-ewwel laqgħa għall-istudenti kollha tas-Sitt Sena ġewwa     

l-Iskola Sekondarja tas-Subien tan-Naxxar fejn l-istudenti 

se jingħataw taħriġ dwar il-bidla minn edukazzjoni 

primarja għal dik medja. 

 

It-Tnejn 6 ta’ Ġunju  2016 
 It-Tieni laqgħa għall-istudenti kollha tas-Sitt Sena ġewwa       

l-Iskola Sekondarja tas-Subien tan-Naxxar fejn l-istudenti 
se jingħataw taħriġ dwar il-bidla minn edukazzjoni 
primarja għal dik medja. 

 L-Iskola Primarja ta’ Ħad-Dingli tingħata għall-ewwel 
darba, il-Green Flag mill-E.T. il-President ta’ Malta. 

 
L-Erbgħa 8 ta’ Ġunju 2016 
 Ice Cream Day 
 
Il-Ġimgħa 10 ta’ Ġunju 2016 
 Fire Drill—jieħdu sehem l-istudenti kollha. 
 

Il-Ħamis 16 ta’ Ġunju 2016 
 Ċerimonja fi tmiem il-kors tal-edukazzjoni primarja għall-

istudenti kollha tas-Sitt Sena ġewwa l-Iskola Primarja tal-
Imġarr. 

 
Il-Ġimgħa 17 ta’ Ġunju 2016 
 Lejla Soċjali—tibda fis-7:00pm u tispiċċa għall-ħabta tal-

11:00pm. Aktar tagħrif dwar din l-attivita’ jingħata 
dalwaqt. 

 

3 

 
 
 
 

L-Erbgħa 22 ta’ Ġunju  2016 
 Eżamijiet tal-Aħħar tas-Sena għall-istudenti li jattendu       

r-Raba’, il-Ħames u s-Sitt Klassi tal-Primarja. 

Il-Ħamis 23 ta’ Ġunju 2016 
 Eżamijiet tal-Aħħar tas-Sena għall-istudenti li jattendu       

r-Raba’, il-Ħames u s-Sitt Klassi tal-Primarja. 

Il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju 2016 
 Eżamijiet tal-Aħħar tas-Sena għall-istudenti li jattendu       

r-Raba’ u l-Ħames  tal-Primarja. 

 Quddiesa għall-istudenti tas-Sitt Sena tal-Primarja 
flimkien mal-ġenituri tagħhom. Il-quddiesa tibda              
fid-8:45am u d-dħul ikun minn Triq il-Buskett. 

 

It-Tlieta 28 ta’ Ġunju 2016 

 L-aħħar jum ta’ skola għall-istudenti kollha. 

 
Kif tista’ tgħin lil uliedek matul il-btajjel tas-sajf: 

 Jieħdu sehem f’ħidmiet edukattivi ħfief bħalma huma Skolasajf, 
Klabb Sajf, eċċ.  

 Iżuru l-librerija pubblika u jisselfu kotba kemm bil-Malti kif  ukoll 
bl-Ingliż 

 Jattendu attivitajiet fil-parroċċa jew f’ xi għaqda oħra tar-raħal. 
 Iżuru xi post storiku  
 Joħorġu mal-familja u jgawdu l-baħar 
 L-importanti hu li, kemm jista’ jkun, inżommu  bilanċ  bejn  
       l-attivijiet edukattivi u dawk ta’ divertiment. Il-bilanċ huwa sabiħ 
       f’kollox! 
 


