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24 ta’ Settembru 2020 

 

Għeżież Ġenituri/Kustodji 

 

Dawk li għandhom esperjenza tal-iskola tagħna qabel il-covid, jafu li bħal dan iż-żmien 

ikollna kollox ippjanat għas-sena skolastika. Din is-sena ma tantx stajna jew nistgħu 

nagħmlu pjanijiet fit-tul anke għax ċertu deċiżjonijiet ma jiddependux b’mod dirett 

minna.  

 

Qed nibgħat din l-ittra biex kemm nista’ inserrħilkom raskom fuq affarijiet li jiddependu 

minna. Qabel xejn però, napprezza ħafna l-kooperazzjoni tagħkom f’dan iż-żmien. 

Bħalissa qed nistennew il-ħatra ta’ assistenti kapijiet ġodda. Jien u Ms Cocker qed 

nagħmlu ħilitna biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom iżda qed naħlu ħafna ħin 

nirrispondu mistoqsijiet li nkunu ġa weġibna fl-ittri li qed nibagħtu. Nitlobkom taqraw 

l-ittri sew. Qed naħdmu bla heda biex inwasslulkom l-informazzjoni minnufih hekk kif 

din tasal għandna. Araw il-kommunikazzjoni li nibagħtu.  

 

• Sal-lum l-ewwel ġurnata tal-iskola għat-tfal hija it-30 ta’ Settembru. Jekk ikun 

hemm xi tibdil ninfurmawkom minnufih.  

• Fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla ħa tirċievu sms bid-dettalji tal-għalliem/a tat-

tifel/tifla tagħkom.  

• Il-ġenituri ta’ tfal li għandhom l-għajnuna ta’ LSE ukoll ser jiġu nfurmati bid-

dettalji tal-LSE fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla.  

• Ħa nibagħtu wkoll l-email address ta’ kull għalliem/a u LSE skont il-klassi 

biex intom tkunu tistgħu tagħmlu kuntatt dirett mal-għalliem/a.  

• Qed naħdmu biex l-għalliema ikollhom laqgħa virtwali (online) magħkom 

skont il-klassi. Id-dettalji jingħataw aktar ’il quddiem.  

• L-ewwel darba li t-tfal jiġu skola, intom mitluba tibagħtu l-kotba li t-tfal jista’ 

jkun għandhom mis-sena l-oħra. 

• Ġenituri jistgħu jagħżlu li ma jibagħtux it-tfal l-iskola. M’hemm għalfejn l-

ebda ċertifikat jew dokumentazzjoni jekk intom tagħżlu li żżommu t-tfal id-dar. 

S’issa għadna ma nafux eżatt x’alternattivi hemm jekk ġenituri jagħżlu li 

jżommu t-tfal id-dar.  

• Bħas-soltu, l-għalliema lestew numru ta’ photocopy packs għall-istudenti. 

Nifhmu li s-sena l-oħra intom ħallastu €30 biex inkopru l-ispejjeż tal-

photocopies matul is-sena kollha, iżda minħabba l-għeluq tal-iskejjel dawn il-

flus ma ntużawx kollha. Għaldaqstant, din is-sena, il-prezz tal-photocopy packs 

ħa jiġi rivedut. Tħabblux raskom dwar pagamenti. Ninfurmawkom bil-prezz 

eżatt aktar ’il quddiem. 

• M’għandniex informazzjoni dwar assessments jew eżamijiet. Tinkwetawx fuq 

hekk ukoll!  



 

 

• Jekk l-uniformi l-qadima m’għadiex tiġi lit-tfal, hemm l-uniformi l-ġdida. Araw 

il-website tal-iskola għal aktar informazzjoni. Jekk ma ssibux l-uniformi l-ġdida, 

it-tfal jistgħu jiġu casual (xi ħaġa plain).  

• Żraben tal-iskola jridu jkunu plain u komdi.  

• Is-sena l-oħra fit-Tielet sena użajna b’suċċess Class Dojo. Din is-sena qed 

inħarsu biex nerġgħu nużaw din l-app mal-iskola kollha iżda għal issa nitlobkom 

tistennew aktar informazzjoni minn għandna.  

 

Infakkarkom fil-ħinijet tad-dħul u ħruġ –  

 

• It-tfal tas-Sitt sena ser jidħlu mill-bieb tal-Gym (Triq Santa Tereża) fit-08.00. 

Joħorġu mill-istess bieb fis-13.45. 

 

• It-tfal tal-Ħames sena ser jidħlu mill-bieb prinċipali fit-08.15. It-tfal huma 

mitluba jidħlu min-naħa ta’ Triq l-Iskola. Joħorġu mill-istess bieb u fuq l-istess 

naħa tat-triq fis-14.00.  

 

• It-tfal tar-Raba’ sena ser jidħlu mill-bieb prinċipali fit-08.15. It-tfal huma 

mitluba jidħlu min-naħa ta’ Triq Tumas Dingli. Joħorġu mill-istess bieb u fuq l-

istess naħa tat-triq fis-14.00.  

 

• It-tfal tat-Tielet sena ser jidħlu mill-bieb prinċipali fit-08.30 u joħorġu mill-

istess bieb fis-14.15.  

 

Dawn il-ħinijet jieħdu in konsiderazzjoni il-volum ta’ tfal fil-binja tal-iskola, biex 

nevitaw iffullar fil-partijiet komuni tal-binja. Aħwa jistgħu jidħlu fl-istess ħin iżda 

joħorġu skont il-ħinijet indikati.  

 

Grazzi u inselli għalikom. 

 

 

 
 

 

Charlot Cassar 

Kap tal-Iskola 

 

 


