
A thuismitheoirí / chaomhnóirí,  

Éide Scoile: Ta sé feicthe ag an bhfoireann scoile go bhfuil an éide scoile míceart á caitheamh ag roinnt 

paistí le tamaill anuas. Féach thíos an liosta don éide ceart chomh maith leis na laethannta éide spóirt atá 

ag na ranganna éagsúla. Ar na laethannta nach bhfuil spórt ar siúl, ba chóir an éide scoile iomlán ceart á 

caitheamh. Maidir leis an éide spóirt, is t-léine polo bán amháin atá le caitheamh faoin geansaí spóirt. Níl 

cead gnáth t-léine nó t-léine fóirne a caitheamh. Ón Luan seo chugainn, beimid ag éirí dian ar an éide scoile 

ceart. Ní theastaíonn uainn náire a chur ar aon pháiste, mar sin, déanaígí cinnte go bhfuil an éide ceart á 

caitheamh ag do pháiste gach lá. 

Ranganna Laethannta Éide Spóirt Tracksuit Days 

Lisa C Dé Máirt, Dé hAoine Tuesday, Friday 

Eilish  Dé Máirt, Déardaoin Tuesday, Thursday 

Clár L. Dé Máirt, Déardaoin Tuesday, Thursday 

Aoife Dé Luain, Dé Céadaoin, Dé hAoine Monday, Wednesday, Friday 

Cristín Dé Máirt, Déardaoin, Dé hAoine Tuesday, Thursday, Friday 

Clár D. Dé Luain, Déardaoin, Dé hAoine Monday, Thursday, Friday 

Meadhbh C Dé Luain, Dé Céadaoin Monday, Wednesday 

Niamh Dan Dé Máirt, Dé Céadaoin Tuesday, Wednesday 

Lisa T. Dé Céadaoin, Dé hAoine Wednesday, Friday 

Máire P. Déardaoin, Dé hAoine Thursday, Friday 

Rebecca Dé Máirt, Déardaoin Tuesday, Thursday 

Deiric Dé Máirt, Déardaoin Tuesday, Thursday 

Gearóid Dé Luain, Dé Céadaoin, Déardaoin Monday, Wednesday, Thursday 

Nóirín Dé Máirt, Déardaoin Dé hAoine Tuesday, Thursday, Friday 

Gavin Dé Céadaoin, Dé hAoine Wednesday, Friday 

 

Lá Léitheoireachta Domhanda: Thóg na páistí leabhar isteach leo ar scoil chun an lá a cheiliúradh ar 

an Déardaoin 2ra Márta agus bhí gníomhachtaí éagsúla eagraithe ag na ranganna freisin. Tá dearbháin 

faighte ag gach páiste gur féidir úsáid i siopaí leabhair faoi leith. 

Athrú don Fhéilire: Beidh lá pleanála ar siúl ag an bhfoireann scoile sa scoil ar an Máirt 2 Bealtaine. Ní 

bheidh an scoil ar oscailt ar an lá seo. Déanaigí cinnte go gcuirtear sa bhféilre é! 

Seachtain na Gaeilge: Tá gniomhachtaí éagsúla á reachtáil againn sa scoil chun Seachtain Na Gaeilge a 

cheiliúradh faoi láthair. Ina measc beidh na hard ranganna ag léamh leabhair Gaeilge leis na naíonáin, bhí lá 

spóirt ann le Gaelscoil Peig Sayers agus le Scoil na nÓg ar an Aoine seo caite, beidh R3 ag freastal ar an 

Amharclann Graffiti, bhí tráth na gceist ar siúl ag R2 i nGaelscoil Peig Sayers agus beidh tráth na gceist ó R3-

R6 sa scoil againn. Tá comórtas ealaíona ar siúl tríd an scoil ar fad faoi láthair freisin.Tá cead ag na páistí 

éadí glasa a caitheamh ar an Déardaoin seo chugainn an 16 Márta. 

Coicís Cairdis & Measa: An coicís roimh saoire na Cásca, 20/03-31/03, beidh an scoil ar fad ag díriú ar 

chairdeas eatharthu féin agus ar mheas, béasaí agus cineáltas inár measc agus sa bhaile freisin. Beidh 

gníomhachtaí le déanamh ag na páistí sa bhaile chomh maith le ceachtanna ar scoil. Beidh níos mó eolais 

ag teacht faoi seo go luath. 

Ceolchoirm Scoile: Oíche den scoth a bhí ann agus ár mbuíochas le gach éinne a bhí bainteach leis. 

Taimid ag obair faoi láthair ar an seó a chur in airde ar an suíomh agus déarfaimd libh é nuair atá sé réidh. 

Asláithreachtaí:  Déanaigí cinnte go bhfuil cúis aslátihreachta curtha sa dialann scoile nó ar Aladdin 

chun asláithreachtaí a leiriú. Chomh maith má tá rud tógalach ar do pháiste ar nós deigneach nó Covid, tá 

sé tábhachtach an múinteoir a chur ar an eolas ionas gur féidir linn an rang a chur ar an eolas. 


