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8 ta’ Jannar 2018 

 

Għeżież Ġenituri/Kustodji 

 

Nilqagħkom għal sena ġdida u għat-tieni term ta’ din is-sena skolastika, term li 

jwassalna sal-Għid. 

 

Nixtieq naqsam magħkom xi dati importanti u informazzjoni oħra.  

 

Dati Importanti   

 

5 – 8 ta’ Frar 2018 Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena (Year 4, Year 5, Year 6). L-iskola 

tispiċċa f’nofsinhar (12.00) għat-tfal li jkunu qed jagħmlu 

l-eżamijiet. 

9 ta’ Frar 2018 

Laqgħa għall-għalliema dwar l-iżvilupp tal-iskola. L-iskola 

tispiċċa fil-ħdax (11.00). Dakinhar it-tfal jistgħu jiġu l-

iskola bil-kostum tal-karnival jew casual. 

12 – 13 ta’ Frar 2018 Karnival – It-tfal m’għandhomx skola.  

1 ta’ Marzu 2018 
Jum il-Ġenituri. It-tfal m’għandhomx skola. Intom tingħataw 

il-ħin tal-appuntament aktar ʼil quddiem.  

19 ta’ Marzu 2018 Festa Pubblika.  

26 ta’ Marzu 2018 Jum ta’ Ċelebrazzjoni. L-iskola tispiċċa fil-ħdax (11.00). 

27 ta’ Marzu 2018 

Kunċert tat-tfal tar-Raba’ Sena (Year 4) fid-disgħa u nofs 

(09.30) 

L-aħħar ġurnata tat-term. 

28 ta’ Marzu - 4 ta’ 

April 2018 
Vaganzi tal-Għid  

5 ta’ April 2018 Bidu tat-tielet term.  

 

Ritratti - Ir-ritratti ta’ Jum iċ-Ċelebrazzjoni u tal-kunċerti tal-Milied jinxtraw 

direttament mingħand Fotoline Studio ta’ Triq is-Santwarju, Żabbar.  

 

Photocopies - Bħas-soltu qed niġbru €5 biex inkopru l-ispejjeż tal-photocopies għal dan 

it-term. Jekk jogħġobkom ibagħtu l-flus lill-għalliema tal-klassi.  

 

  



Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena – Ma din iċ-cirkulari ssibu wkoll it-timetable tal-eżamijiet 

ta’ nofs is-sena. L-għalliema ser jagħtu linji gwida biex it-tfal iħejju ruħhom sew għal 

dawn l-eżamijiet. Huwa importanti li t-tfal isegwu l-pariri tal-għalliema u jibdew 

jippreparaw minn issa. It-tfal ser ikollhom iċ-ċans jaħdmu l-karti tal-eżamijiet tas-sena 

l-oħra bħala preparazzjoni għal dawn l-eżamijiet. Għalhekk, fir-raba’, il-ħames u s-

sitt sena, ser niġbru €1.50 oħra għall-kopji ta’ dawn il-karti aktar tard. Karti oħra 

jistgħu jinkisbu minn fuq il-websajt tal-iskola.  

 

Laqgħat għall-Ġenituri tat-tfal fir-Raba’ Sena  - Il-ġenituri tat-tfal fir-raba’ sena 

huma mistiedna għal-laqgħat fid-disgħa neqsin kwart skont id-dati fit-tabella hawn taħt:  

 

15 ta’ Jannar 2018 Year 4.3 u 4.6 

16 ta’ Jannar 2018 Year 4.2 u 4.4 

19 ta’ Jannar 2018 Year 4.1 u 4.5 

 

 

Puntwalita’ – Infakkarkom li l-iskola tibda fit-tmienja u kwart (08.15) u tispiċċa fis-

sagħtejn u kwart (14.15). Importanti ħafna li t-tfal jaslu u jinġabru fil-ħin. Nifhmu 

li xi drabi jinħolqu ċirkostanzi li ma jkollniex kontroll fuqhom imma tajjeb li żżommu 

f’moħħkom li huwa d-dover tal-ġenituri/kustodji li jaraw li t-tfal ma jaslux tard filgħodu 

u ma jinġabrux tard wara nofsinhar. Wara s-sagħtejn u kwart (14.15), il-bieb prinċipali 

tal-iskola jingħalaq u jekk ikun fadal xi tfal, dawn jinġabru mil-bieb ta’ wara.  

  
Websajt – Inħeġġiġkom biex b’mod regolari żżuru s-sit elettroniku tal-iskola, fejn 

tistgħu ssibu informazzjoni dwar dak li jkun qed jiġri fl-iskola, il-kalendarju aġġornat 

tal-attivitajiet, kif ukoll informazzjoni utli oħra. L-indirizz tas-sit huwa:  

 

smc.zabbarb.skola.edu.mt 

 

Blog – Inħeġġiġkom ukoll iżżuru l-blog li fuqu tistgħu taraw ix-xogħol li t-tfal qed 

jagħmlu fil-klassijiet tagħhom. L-indirizz elettroniku huwa: 

 

zabbarb1718.wordpress.com 

 

Bħal dejjem,  nirringrazzjakom tal-koperazzjoni tagħkom. Meta kulħadd jiġbed l-istess 

ħabel, allura l-iskola tkompli miexja ‘l quddiem fl-interess tat-tfal kollha tagħna.  

 

Inselli għalikom 

 

 

 

 

 

Charlot Cassar 

Kap tal-Iskola 


