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Għeżież ġenituri, 

 

Merħba għat-tieni term. Nittama li tinsabu tajbin u li kellkom vaganzi 

sbieħ mat-tfal tagħkom. Issa li resqin l-eżamijiet nappella biex tgħinu lil 

uliedkom jippreparaw ruħhom għall-eżamijiet skont il-pjan li jingħata 

mill-għalliema. Nittama li kull student jagħti l-aħjar tiegħu/tagħha, hu 

x’inhu l-aħjar tagħhom. Dik hija l-iktar ħaġa importanti, li kull wieħed u 

waħda mit-tfal jiżviluppaw l-potenzjal tagħhom. 

Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill Skolastiku (20.11.2017) ġie deċiż li minn dan 

it-term nibdew niġbru €10 għall-fotokopji. L-għalliema u l-LSAs tagħna 

jippreparaw ħafna xogħol għat-tfal u ma konniex qegħdin inlaħħqu 

mal-ispiża. 

  

Dawn l-€10 se jkopru: 

 past papers,  

 handouts li jagħtu l-għalliema,  

 karti tal-eżamijiet ta’ nofs is-sena,  

 consent forms,  

 xogħol addattat għat-tfal bi bżonnijiet speċjali,u kopji għal min 

jitlef il-kopja u jingħata oħra.  

Nappella għall-kooperazzjoni tagħkom u jekk jogħġobkom ibagħtu l-

flus sa nhar il-Ħamis 11 ta’ Jannar 2018 sabiex inkunu nistgħu nibdew 

naħdmu fuq il-past papers bħala preparazzjoni għall-eżamijiet 

mingħajr dewmien. Minħabba dan kollu li għadni kif spjegajt, dan it-

term, min mhux se jagħti kontribut (minghajr raġuni valida mogħtija lill-

Kap tal-iskola) mhux se jingħata iktar fotokopji. 

 

Tislijiet, 

 

E.M. Vassallo 

 

Kap tal-iskola 
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