
 

 

24/05/2022 

Għeżież Ġenituri, 

Nispera li tinsabu tajbin. Se naqsam magħkom dati u informazzjoni. Żommu ma’ din iċ-

ċirkulari għax għandkom dati ġodda. 

Resqin l-eżamijiet tal-aħħar tas-sena. Importanti li tibqgħu kalmi mat-tfal sabiex innaqqsu l-

ansjeta’ li l-eżamijiet jistgħu jġibu magħhom. Oħolqu timetable ta’studju u reviżjoni sabiex 

ftit ftit kuljum u b’mod strutturat isir l-istudju li jkun hemm bżonn. 

L-aħħar ġurnata tal-iskola hi s-27 ta’ Ġunju u mhux it-28 ta’ Ġunju. 

Importanti li l-ġenituri ta’ studenti li mhumiex se jattendu l-iskola tagħna sen’oħra, 
jinfurmaw lili jew lis-segretarja minnufih. Imbagħad ikollna bżonn ittra/email formali 
mill-iskola l-ġdida. 

 

MEJJU 

24 -31 Eżamijiet tal-BenchMark għall-istudenti tal-Year 6. 
 

25 Yr 4, Yr 5 – Ħarġa Aquarium. 
 

30 KG2, KG1.3, KG1.4 Ħarġa Ġnejna. 
KG1.1, KG1.2 – Water Games u Water Play fl-iskola. 
Yr 1 Ħarġa Mediterraneo. 
 

31 Yr 2 – Celebrazzjoni Ewkaristika fil-Knisja Parrokjali tal-Għargħur. Dettalji 
ngħataw diġa’. 

 

ĠUNJU 

1 Nibdew bin-nofstanhari. L-iskola tibda bħas-soltu iżda l-istudenti jispiċċaw 
fil-12.15p.m. L-istudenti tal-KG jibdew ħerġin f’12.05. 
 
Year 2 – Ħarġa Manikata. 
 

2 Laqgħa virtwali għall-istudenti tal-KG2 b’tagħrif dwar Year 1. 
 

 

Maria Reġina College – Għargħur Primary 

St Bartholomeo Street, Għargħur, Malta GĦR 1013  

e-mail:  mrc.gharghur.pr@ilearn.edu.mt  l Tel No 25986540 l www.gharghurprimary.com 

The School Motto – Let’s Reach Higher!! Creative, Innovative, Professional 



3 L-istudenti m’għandhomx skola. Professional Development Session għall-
għalliema. 
 

7 Vaganza.  
 

15 9.30a.m. Laqgħa virtwali fuq Teams għall-ġenituri tal-istudenti Year 1 sa 
Year 6 dwar il-programm tal-qari Octavo u dwar Literacy Pro. Dan tal-
aħħar huwa l-programm li xtrat l-iskola. 
Matul il-laqgħa se tingħata informazzjoni dwar kif l-istudenti jistgħu jużaw 
dawn il-programmi matul is-sajf għall-qari, forsi minflok iżżuru libreriji 
pubbliċi. Din il-laqgħa ma ddumx aktar minn siegħa. Aktar ‘il quddiem se 
tirċievu link. 
 

17 9.30a.m. Attivita’ għall-ġenituri li wliedhom huma fil-KG2. Ċelebrazzjoni 
virtwali mill-istudenti tal-KG2 bħala għeluq tas-snin tal-KG. Aktar ‘il 
quddiem il-ġenituri se jirċievu link. 
 

21 -27 Eżamijiet Annwali għall-istudenti tal-Year 4, 5 u 6. It-timetable tqassmet 
diġa’. Il-website tal-iskola www.gharghurprimary.com toffri tagħrif dwar 
dan. 
 

27 L-aħħar ġurnata tal-iskola għall-istudenti kollha. 
 

28 Laqgħat virtwali fuq Teams għall-ġenturi dwar is-shopping list u affarijiet 
għall-Maths Tool Box għal sen’oħra. Aktar ‘il quddiem se tirċievu invite.  
 
8.30a.m. – Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom telgħin fil-Year 6. 
9.30a.m. - Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom telgħin fil-Year 5. 
10.30a.m. - Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom telgħin fil-Year 4. 
11.30a.m - Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom telgħin fil-Year 3. 
  

30 10.15a.m. - Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom telgħin fil-Year 2. 
11a.m. - Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom telgħin fil-Year 1. 
11.45a.m. - Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom telgħin fil-KG2. 
 

 

Nirringrazzja mill-qalb lil kulmin jaħdem fl-iskola, lill-membri tal-Kunsill Skolastiku u lilkom il-

ġenituri għall-ħidma, għajnuna u r-rispett tagħkom.  

Is-Sajf it-tajjeb lil kulħadd. 

Grazzi. 

Ms Ben                 Ms Pat, Ms Pam 

Kap tal-iskola      Asst Kapijiet 

 



 


