

Il-Festa Qari kienet l-aħħar attività li għalqet ix-xahar
t’April. Il-Ġenituri u l-Kustodji kienu mistiedna sabiex
jipparteċipaw flimkien mat-tfal f’attivitajiet marbuta malqari. Kellna wkoll mistiedna lill-awtriċi Ms. Rita Borg, li
kellmitna dwar il-proċess ta’ kif isir ktieb.



Bħala parti mill-attivitajiet tal-Għid il-Kbir, ġejna mistiedna
mill-Iskola Helen Keller sabiex nagħmlu l-adorazzjoniji
quddiem is-Sagrament. Kull klassi kellha ċ -ċ ans li tressaq
it-talb tagħha.



Beda x-xogħol fis-sala tal-iskola. Bl-għajnuna tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel t’Għada (FTS) ġew mibdula ttwieqi u sibna għajnuna mill-MFA sabiex issir xibka min-naħa ta’ barra sabiex jiġu protetti t-twieqi lġodda. Fil-pjanijiet tagħna għandna iktar xogħol sabiex intejbu d-dehra tas-sala.



Bdew il-Festivals tal-Isport tal-Kulleġġ San Benedittu, fejn kull klassi qed tipparteċipa fi ġranet differenti
billi tieħu sehem mal-Year Groups tal-etajiet differenti. Dawn qed isiru fix-xhur t’April u ta’ Mejju.



Attività sportiva oħra se tkun din li se nagħmlu fl-iskola tagħna nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fejn nistiednu
l-ġenituri u l-kustodji sabiex jiġu jipparteċipaw flimkien mat-tfal tagħhom għal Sports Day.



Kellna kummenti tajbin ħafna fuq il-ħarġa kulturali li organizza l-Kunsill Skolastiku għall-Ġenituri: Harbour
Cruise madwar il-Portijiet ta’ Marsamxett u l-Port il-Kbir. Il-ġenituri kellhom iċ -ċans jesperjenzaw l-inħawi
tal-Belt Valletta minn perspettiva differenti.



Fis-7 ta’ Mejju, il-Kappillan se jbierek il-klassijiet tal-iskola tagħna.



Se ssir Quddiesa u l-Family Concert nhar it-Tnejn 14 ta’ Mejju fejn il-Ġenituri u l-Kustodji kollha jkunu
jistgħu jattendu flimkien mat-tfal.



Fil-15 ta’ Mejju se jkollna l-Green Casual Day fejn it-tfal kollha tal-Kulleġġ San Benedittu se jattendu liskola lebsin jeans u flokk aħdar jew abjad. F’din l-okkażjoni, se tittella’ Special Assembly u waqt il-break
it-tfal se jsaqqu l-pjanti u jintefa’ d-dawl għal ftit ħin. Dakinhar issir lezzjoni f’kull klassi b’tema ambjentali.



Fl-aħħar jumejn tax-xahar ta’ Mejju se jibdew l-eżamijiet tal-Benchmark għat-tfal ta’ Year 6. F’dawn ilġranet, ikollhom l-eżami tat-Taħdit kemm fil-Malti kif ukoll fl-ingliż.

Matul il-Coffee Morning, it-Tfal tal-iskola se juru ‘items’ fuq il-palk
bi preparazzjoni għall-Family Concert.
POST: L-ISKOLA PRIMARJ A TAL-QRENDI
META: NHAR L-ERBGĦA 9 TA’ MEJJU 2012
PREZZ: €4.00
Biex tinkitbu kellmu lill-membri tal-Kunsill Skolastiku
jew għand Maria Stationery sa nhar l-Ġimgħa 4 ta’ Mejju.
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