
Nuacht litir na Scoile  

Meitheamh 2018 

 

A chairde,  

Le deireadh na scoilbhliana tagtha, táim ag iarraidh an deis seo a 

ghlacadh chun buíochas a ghabháil libh as ucht  bhur dtacaíocht , 

cabhair is tuiscint i rith na bliana. Táim ag iarraidh buíochas ar 

leith a ghabháil le Coiste na Tuismitheoirí agus an Bord Bain-

istíochta. Is deis é seo chomh maith chun gach rath a ghuí ar Rang 

Sé anois agus iad ag tabhairt aghaidh ar an Mheánscoil. Guím 

oraibh saoire shona is sábhailte agus feicfimid thú arís i Mí Mheán 

Fómhair.        

 Colm Ó Nualláin  

 



Páirc an Chrócaigh! 

Comhghairdeas leis na cailíní a d’imir  i bPáirc an 

Chrócaigh agus a bhuaigh! Mí-ádh ar ár mbuachaillí a 

chaill ach a léirigh misneach is carachtar sa chluiche. Mo-

laim sibh!  

 

 
 

Buíochas dóibh siúd a rith sa Mini Marathon 

ar son na scoile! Tiomsaigh siad breis is 

€1,000! Maith sibh!  



Comhghairdeas leis na buachaillí a bhuaigh i 

bPáirc Richmond 2-1 in aghaidh Scoil Mhuire 

gan Smál! Mí ádh a chailíní a bhí go hiontach ar 

an lá!  

 
 

Ranganna na Bliana seo chugainn 

Naíonáin Bheaga - Múinteoir Eimear 

Naíonáin Mhóra - Múinteoir Yvonne 

Rang 1 - Múinteoir Seán  

Rang 2-Múinteoir Tomás 

Rang 3– T.B.A. 

Rang 4 - Múinteoir Connie 

Rang 5– Múintoeir Ruth 

Rang 6– Múinteoir Mairéad 

Foireann Tacaíochta– Múinteoir Fiona, Múin-

teoir Cathal, Múinteoir Réiltín.  

Tá áthas orainn fógairt go 

mbeidh Carmel Clifford ag 

tosú sa phost mar rúnaí i Mí 

Meán Fómhair 2018. Mari-

an will return in September 

for a month to work in tan-

dem with Carmel before she 

departs for one of the most 

well earned retirements ever!  

Carmel 
Rúnaí nua na scoile !  



Ba mhaith linn gach rath a ghuí ar Rang 6 2018, a bheidh ag fágáil na 

scoile don uair dheireanach ar an Aoine an 29ú lá.  Cé go mbíonn brón 

orainn slán a fhágáil leo, is cúis mhór bróid é páistí chomh maith leo a 

sheoladh ar aghaidh go dtí na méanscoileanna.  

Rang 6 depart on Friday June 29th and they have left an enduring and 

positive impression upon the school. We are sorry to see them depart but 

immenseley proud to have prepared them over the past eight years!   

Slán le Rang 6 


