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� Fil-bidu ta’ Novembru kellna l-Mixja Storika madwar il-Qrendi fejn it-
tfal saru jafu aktar l-ambjent storiku ġewwa r-raħal tagħhom. L-
istudenti ħadu pjaċir jistaqsu u jimlew il-mistoqsijiet li ġew preparati 
għalihom mis-Surmast. Kien hemm uħud li ħadu xi ritratti wkoll!  

 
� Nixtiequ nirringrazzjaw lis-Sur G. Mifsud EO tal-Malti talli għoġbu 

jagħmel laqgħa fl-iskola għall-ġenituri dwar it-“Tibdil fl-Ortografija tal-
Malti: Biex inkunu nistgħu ngħinu l il  uliedna fil-kitba”. Din kienet 
suċċess kbir u kellna waħda mill-akbar attendenzi. Is-Sur Mifsud se 
jagħmel laqgħa fl-SDP għall-għalliema kollha tal-iskola tagħna matul 
dan ix-xahar. Informazzjoni dwar it-tibdiliet u għajnuna oħra tinstab 
fuq is-sit: http://schoolnet.gov.mt/socialstudies/malti.htm 

 
� Saret l-Animal Awareness Day fejn it-tfal ġew bi ħġarhom bl-annimali 

tagħhom. L-attivita’ saret fis-sala tal-iskola fejn i l-ġenituri setgħu 
jammiraw lit-tfal tagħhom jippreżentaw l-annimali fuq il-palk! Din l-
attivita’ saret flimkien mar-Resource Centre Helen Keller fejn studenti 
mill-iskola attendew l-attivita’ tagħna. Wara sar it-tberik tal-annimali.  

 
� Ilqajna magħna żewġ Studenti Għalliema li qed jgħallmu t-Tieni u l-

Ħames Sena għall-perjodu ta’ sitt ġimgħat. 
 

� Għall-ewwel darba, l-iskola rebħet l-Bronze Award fil-proġett ta’ Dinja 
Waħda. Nirringrazzjaw lill-għalliema Ms. J. Chircop u lil  Ms. C. 
Amato.  

 
� Qegħdin isiru l-aħħar Konferenzi (mit-2 sal-4 ta’ Diċembru) dwar i l-

Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali sabiex il-partijiet kollha jistgħu jagħtu l-
fehmiet tagħhom. Minn Jannar jibdew l-aħħar tħejjijiet sabiex jitfassal 
id-dokument uffiċjali. 

 
� Il-Prefett tad-Dixxiplina, is-Sur L. Baldacchino se jagħmel laqgħa 

għall-Ġenituri nhar l-Erbgħa 7 ta’ Diċembru dwar “Id-Dixxiplina u l-
Imgiba tal-Ulied,” fis-sala tal-iskola. 

 
� Għall-‘Milied fil-Qrendi,’ it-tfal flimkien mal-ġenituri huma mistiedna 

għall-mixi u kant fit-toroq nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru filgħaxija.  
 

� Fil-21 ta’ Diċembru se jkollna Jum iċ -Ċelebrazzjoni, fejn it-tfal kollha 
se jieħdu sehem f’din l-attivita’ li  fiha niċċelebraw u nagħtu premjij iet 
lit-tfal kollha, sabiex nimmotivaw lit-tfal kollha sabiex jirnexxu. 

 
 
 
 

 
 
 

L-Amministrazzjoni, l-Istaff  
u l-Kunsill Skolastiku 

Jawguraw l-Milied u s-Sena 2012 it-Tajba  
lilkom u lill-Familji tagħkom. 


