
 

 

12/10/2021 

Ċirkulari għall-istudenti kollha 

Għeżież Ġenituri, 

 

Nispera li tinsabu tajbin u ħriġtu kuntenti bil-laqgħat li kellna fil-bidu ta’ din is-sena skolastika. 

Se naqsam magħkom xi tagħrif u dati importanti li daħlu sad-data tal-ħruġ ta’ din iċ-ċirkulari. 

Tibqgħux lura milli tiġu tkellmuna meta jkun hemm xi ħaġa fuq moħħkom. Tistgħu tkellmu wkoll 

lil xi membru tal-Kunsill Skolastiku. Se nfakkar min huma – Mandi, omm Kiran tal-Year 5; Oriana, 

omm Albert tal-Year 2.1; Ruben, missier Giuliana tal-Year 5; Carmen li hija l-President u mill-

Għargħur. 

Infakkar fl-importanza tal-qari kuljum kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti. 
 
Tajjeb li l-istudenti jkunu lebsin sew. It-twieqi iridu jibqgħu miftuħin. Araw li l-ġkieket ikollhom 
isem. 
 
Se jkollna l-għadam ta’ Novembru għall-bejgħ għal min jixtieq, magħmula mill-għaġina u lewż. 
Kull għadma tiswa €1.60. Kull student ingħata karta għall-ordni. Infakkar li din hi volontarja.  
 
Matul ix-xahar ta’ Diċembru u min irid, jista’ jagħti xi donazzjoni tal-ikel għall-Food Bank. Iktar ‘il 
quddiem se naqsmu magħkom il-prodotti li jkollhom bżonn.  
 
Ħassejna l-bżonn li nagħmlu xi laqgħat għalikom il-ġenituri. Hekk nibqgħu b’kuntatt flimkien 
filwaqt li naqsmu magħkom tagħrif edukattiv u għajnuniet. F’Novembru se jkollna 3 laqgħat 
differenti. Intom mhux se tirċievu l-links kollha iżda se tirċievu biss il-link  skont il-laqgħa li 
tgħodd għalikom, biex ma titfixklux. Dawn il-laqgħat huma kollha virtwali. 
 
Aktar ‘il quddiem, ngħaddilkom tagħrif dwar Parents’ Day jew Parents’ Evening  ta’Term 1. 
 
OTTUBRU 
 

22 Se niċċelebraw Pink October u Movember. L-istudenti kollha jilbsu xi ħaġa roża u/ 
jew xi ħaġa blu mal-uniformi. Jista’ jkun ċoff max-xagħar, kalzetti, żarbun, 
brazzuletti, ġiżirajjen, kappell. Jistgħu jagħżlu xi kulur wieħed minn dawn jew it-
tnejn. Kull student jagħti donazzjoni ta’ €2. Il-flus se jingħataw lil Karl Vella 
Foundation. L-uniformi tintlibes bħas-soltu ħlief għaż-żarbun u kalzetti. 
 

25 
 

L-aħħar ġurnata għall-ordni tal-għadam ta’ Novembru. 



25 - 29 
 

Autumn Fest għall- ġimgħa kollha fl-iskola. Fil-klassijiet se jsir tagħlim madwar is-
suġġett tal-Ħarifa. L-istudenti huma mħeġġa jġibu l-qargħa aħmar imnaqqax. Hekk 
inżejnu l-iskola u l-klassijiet. 
  

29 Autumn Hair Day. L-istudenti huma mħeġġa jiġu l-iskola b’xagħarhom imżejjen. It-
tema hi l-Ħarifa.  
 
Inqassmu l-għadam ta’ Novembru lil min ordna. 

 
 
NOVEMBRU 
 

1, 2, 3 Vaganzi. 
 

4 Naqilbu għall-uniformi/track suit tax-Xitwa. 
 

9 9.30a.m. Taħdita virtwali minn Dr Lara Vella, esperta tal-lingwi. Din il-laqgħa se 
tkun għall-ġenituri li wliedhom qegħdin fil-KG1, KG2, Year 1 u Year 2. Is-suġġett 
huwa dwar it-taħdit taż-żewġ lingwi, Malti u Ingliż. Se jitħawdu t-tfal meta jisimgħu 
ż-żewġ lingwi? Din il-laqgħa tgħodd ukoll għal min mhux Malti u jitkellem l-Ingliż 
u l-lingwa ta’ pajjiżu. 
Viċin id-data dawn il-ġenituri jirċievu link u kemm jagħfsu fuqha. 
 

10 9.30a.m. Taħdita virtwali minn Dr Lara Vella, esperta tal-lingwi. Din se tkun għall-
ġenituri li wliedhom qegħdin fil-Year 3 u Year 4. Is-suġġett huwa dwar il-qari 
ma’uliedna. X’nista’ nagħmel bħala ġenitur biex il-ftit ħin ta’ qari ma’ uliedna, jkun 
effettiv? 
Viċin id-data dawn il-ġenituri jirċievu link u kemm jagħfsu fuqha. 
  

11 9.30a.m. Taħdita virtwali minn Dr Lara Vella, esperta tal-lingwi. Din se tkun għall-
ġenituri li wliedhom qegħdin fil-Year 5 u Year 6. Is-suġġett huwa dwar il-lingwa fil-
Maths. Għaliex l-istudenti jeħlu fl-istory sums? 
Viċin id-data dawn il-ġenituri jirċievu link u kemm jagħfsu fuqha. 
 

30 L-istudenti kollha KG1 -Year 6 m’għandhomx skola. L-għalliema kollha għandhom 
it-taħriġ tagħhom. 

 
 
DIĊEMBRU 
 

17 L-istudenti huma mħeġġa biex jilbsu ta’ Father/Mother Xmas. Kulħadd bil-kostum. 
Jistgħu wkoll jilbsu casual u jilbsu l-kappell biss. Inħallu t-tfal iħossuhom komdi. 
Min ma jixtieqx jilbes, mhux problema; jilbes casual.  Noffru lil Food Bank l-ikel li 
nkunu ġbarna matul ix-xahar ta’ Diċembru. 
 

22 L-aħħar ġurnata tal-iskola.  Nerġgħu nibdew fis-7 ta’ Jannar. 
 

 
Grazzi ta’ kollox, 

Ms Ben                   Ms Pat u Ms Pam 

Kap tal-iskola       Asst Kapijiet 


