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Għeżież Ġenituri/Kustodji
Bdejna sena skolastika ġdida. It-tfal jidhru li qed jidraw ġmielhom u l-ħajja fl-iskola għaddejja
bir-ritmu tas-soltu, b’ħafna attivitajiet u proġetti.
Xtaqt naqsam magħkom xi ħsibijiet.
L-edukazzjoni tat-tfal tiddependi ħafna fuq l-għajnuna tagħkom bħala ġenituri u l-eżempju li
aħna lkoll nagħtuhom. L-iskola mhix servizz ta’ babysitter. Xogħolna mhux li ndawru t-tfal
bit-tajjar jew nagħmluhom ġo xi bozza. It-tfal tal-lum huma s-soċjetà tal-futur. Flimkien
magħkom il-ġenituri, irridu nedukawhom bl-aħjar mod possibbli biex eventwalment huma
jkunu kapaċi jieħdu sehem attiv fis-soċjetà, bir-responsabbiltajiet kollha li dan iġib miegħu.
Għalhekk, irridu ngħinuhom isiru dejjem aktar responsabbli mill-azzjonijiet tagħhom. Ta’ tfal
li huma ser jagħmlu l-iżbalji, bħal ma jagħmel kulħadd fuq kollox. Dawn l-iżbalji huma parti
integrali mill-iżvilupp tagħhom. Huwa d-dmir tagħkom il-ġenituri u tagħna l-edukaturi li
ngħinuhom jerfgħu r-responsabbiltajiet tagħhom, żgħar kemm huma żgħar mingħajr skużi
banali. Jekk student naqas f’xi ħaġa, l-ebda skuża m’hi ser tiċħad il-fatt li dak l-istudent naqas
minn dmirijietu. Fis-soċjetà tal-lum nitkellmu ħafna fuq drittijiet, imma tajjeb li niftakru li ddrittijiet iġibu magħhom ħafna dmirijiet.
Fost dawn id-dmirijiet hemm dawk tal-puntwalita’ u l- HW. Nifhmu li wara l-ħin tal-iskola, ittfal għandhom diversi impenji. Għalhekk minn din is-sena, it-tfal mhux ser jibda jkollhom HW
kull nhar ta’ Erbgħa, dejjem jekk huma jkunu għamlu l-HW fil-ġranet l-oħra.
Sadanittant, it-tfal qegħdin jingħataw numru ta’ photocopy packs li l-għalliema ppreparaw
matul is-sajf u li ser iservu lit-tfal matul is-sena kollha. Fit-Tielet Sena (Year 3), it-tfal ingħataw
packs tal





Matematika
Studji Soċjali
Malti
Ingliż
Sinonimi

Il-prezz ta’ dawn il-photocopy packs huwa ta’ €20. Ma’ dawn qegħdin niġbru wkoll €2.50
tad-djarju tal-iskola u €2.50 biex inkopru l-ispejjeż ta’ photocopies oħra li jsiru matul it-term.
Grazzi lil kull min diġà għadda dan l-ammont lill-għalliema.

Nixtieq ukoll naqsam magħkom xi dati importanti.
School Development Plan Meeting – Nhar it-Tnejn 23 ta’ Ottubru, it-tfal m’għandhomx
skola minħabba laqgħa dwar l-iżvillup tal-iskola.
Mid Term Holidays – Nhar L-Erbgħa 1 ta’ Novembru, il-Ħamis 2 ta’ Novembru u lĠimgħa 3 ta’ Novembru, it-tfal m’għandhomx skola.
Parents’ Evening - Nistedinkom għal-laqgħa mal-għalliema (Parents’ Evening) nhar itĦamis 16 ta’ Novembru 2017, bejn il-ħamsa neqsin kwart (4:45) u s-sebgħa u kwart (7:15)
ta’ filgħaxija. Dakinhar l-iskola tispiċċa fil-ħdax ta’ filgħodu (11.00). Nitlobkom iżżommu
l-ħin tal-appuntament li jagħtukom l-għalliema aktar ‘il quddiem. Tajjeb li tiġu ppreparati
b’xi mistoqsijiet li jista’ jkollkom. Nitlobkom però, biex minħabba l-ħin limitat li għandna
għal dawn il-laqgħat, iżżommu fil-qosor kemm jista’ jkun. Jekk hemm xi diffikultà li tafu li
ser tieħu l-ħin, allura nitlobkom tagħmlu appuntament ieħor biex inkunu nistgħu nitkellmu
mingħajr il-problema tal-ħin.
School Development Plan Meeting – Nhar il-Ħamis 7 ta’ Diċembru l-iskola tispiċċa filħdax ta’ filgħodu (11:00) minħabba laqgħa dwar l-iżvilupp tal-iskola.
Quddiesa tal-Milied - Nhar l-Erbgħa 20 ta’ Diċembru, it-tfal ikollhom quddiesa fil-knisja.
Kunċert tal-Milied – Il-kunċert tal-Milied tat-tfal tat-Tielet Sena (Year 3) ser isir nhar ilĦamis 21 ta’ Diċembru, fid-disgħa u nofs ta’ filgħodu (9:30) fis-sala tal-iskola. Aktar
dettalji ’l quddiem.
Festin tal-Milied - Il-festin tal-Milied isir fl-aħħar ġurnata tat-term, il-Ġimgħa 22 ta’
Diċembru. Aktar dettalji ’l quddiem.
Vaganzi tal-Milied – Wara l-vaganzi tal-Milied l-iskola terġa’ tibda nhar it-Tnejn 8 ta’
Jannar 2018.
Matul ix-xhur li ġejjin ikun hemm ukoll attivitajiet oħra. Inħeġġiġkom tidħlu fis-sit
elettroniku tal-iskola biex iżżommu ruħkom aġġornati – smc.zabbarb.skola.edu.mt.
Għamilna wkoll blog li minn ġimgħa għal ġimgħa tistgħu taraw fuqu eżempji ta’ attivitajiet li
jkunu qed isiru fil-klassijiet tagħna. L-istudenti tagħna qed jieħdu sehem attiv f’dan il-blog bliskop li nrawmuhom fil-ħiliet diġitali li huma għandhom bżonn. L-indirizz elettroniku ta’ dan
il-blog huwa zabbarb11718.wordpress.com. Tistgħu wkoll issibu l-link mill-websajt uffiċjali
tal-iskola.
Grazzi tal-għajnuna u l-koperazzjoni tagħkom.
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Charlot Cassar
Kap tal-Iskola

