
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coláiste na bPiarsach 

Nuachtlitir                          Samhain 2017 

 

 

An 1ú bliain 2017-18 

An 4ú bliain ag fáil torthaí an Teastas Shóiseáraigh 

 



A scoilphobal,  

                           Fáilte chuig an gcéad eagrán de nuachtlitir na scoile don scoilbhliain 2017-18. Tá 

bliain nua scoile faoi lán seoil agus na scoláirí ar fad i mbun foghlama. Cuireann muid fáilte ar leith 

roimh scoláirí bhliain 1 chuig an scoil. Tá siad socraithe isteach go deas agus aithne mhaith á chur 

acu orainn agus againn orthu. Tá súil againn a Iarla, Andy, Séan, Rónán, Mac Dara, Ciaran Ó Máirtin, 

Ciaran Ó Caisín, Katie, Ciara, Ríona, Eábha, Shauna agus Claire go bhfoglaimeoidh sibh go leor linn 

agus go mbeidh neart spraoi agaibh i rith na mblianta a bhéas sibh linn anseo i gColáiste na 

bPiarsach. 

 Gabhaim buíochas le chuile dhuine a thug cúnamh le Maidin Caife d'Ospís na Gaillimhe  chomh  

maith leis na himeachtaí éagsúla a cuireadh ar fáil ó thús na bliana. 

Déanann muid comhghairdeachas mór le scoláirí na hArdteiste agus scoláirí an Teastas shóisearaigh 

as ucht nad torthaí iontacha i mbliana. Deireann muid i gcónaí anseo sa scoil go bhfuil muid ag 

iarraidh go ndéanfaidh na gasúir a ndícheall i gcónaí agus go seasfaidh muid leo chuile chéim den 

bhealach má dhéanann siad é sin. Má tharlaíonn sé sin, bíonn muid chomh bródúil as an scoláire a 

fhaigheann 500 pointe agus an scoláire a bhaineann amach 250 pointe. Ba é sin an cás i mbliana le 

scoláirí na hArdteiste. Rinne siad a bheag nó a mhór a ndícheall. Ach i gcás na sármaitheasa, 

caithfear tagairt ar leith a dhéanamh do Josie Seoige a bhain amach 565 pointe. Comhghairdeachas 

mór leat a Josie agus arnú na gasúir ar fad sa bhliain sin. Bhí sé go hálainn iad ar fad a fheiceáil lena 

gcuid tuismitheoirí agus múinteoirí ag ocáid na Debs san Ardilaun. Bhí muid ar fad thar a bheith 

brodúil astu agus nach álainn go mbíonn ocáid mar seo againn, ocáidí mar iad nach dtarlaíonn i 

mórán scoileanna eile ar fud na tíre. 

           Treaslaim freisin le scoláirí an teastas shóisearaigh. Bhí mé ag súil le torthaí maithe agus 

fuaireadar iad. Bhí sé suntasach ach go h-áiríthe an líon ábhair ardleibhéal a rinneadar. Bhí torthaí in 

ónoracha mata thar barr ach go h-áiríthe. Comhghairdeachas le na scoláirí agus le na múinteoirí ar 

fad.  

Ar deireadh guimíd chuile rath ar Mhartha Ní Chualáin agus Stiofán Ó Curraoin a bhéas ag pósadh 

go gairid.  Tá súil againn go mbeidh lá álainn acu agus saol fada sona i gcuideachta a chéile. 

  Beidh bliain mhaith eile againn. 

Peadar Ó Loideáin (Príomhoide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maidin Caife don Oispís 

Buíochas le chuile dhuine a thug tacaíocht 

don Mhaidin Caife ar mhaithe le hOispís na 

Gaillimhe.  Bailíodh €728.32  uilig.  Buíochas 

speisialta le Marianne Ní Thuama, Bridie Uí 

Chonámha agus na scoláirí agus múinteoirí 

go léir a bhí ag bácáil agus ag ullmhú an 

bheatha don ócaid. 

 



 

 

 

 

  

 

 

Lá na ngeansaithe 

peile a  bhí ar siúl sa 

scoil roimh cluiche 

Ceannais na 

hÉireann san 

Iomanaíocht.  

Comhghairdeachas 

le foirne 

Sinsearacha agus 

Mionúir na 

Gaillimhe.  Tá súil 

againn go 

dtabharfadh siad  

Corn Liam Mhic 

Chartaigh ar cuairt 

ag an scoil go luath. 

An Ard Teist ag Lá Oscáilte 

in Ollscoil na hÉireann, 

Gaillimh. 

 

  

Droch aimsir ach spraoi ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta. 



Imeachtaí Ranga 

 

 Vása feá deanta ar an deil ag scolairí na 

céad bliana sa rang Adhmadóireachta. 

 

Tionscnamh a rinne 

Shauna Ní Laoi, an 

chéad bhliain sa 

rang 

Miotalóireachta 

nuair a bhíodar ag 

fáil blaise d'ábhair 

éagsúla i mbliain 1. 
 

Coláiste na bPiarsach, Ros Muc, 091-574100 

Ríomhphost; piarsach@gretb.ie 

www.coláistenabpiarsach.com 

Eagarthóir: Bridie Uí Chonámha 

An dara bliain ag 

obair go dian le linn 

Seachtain na Mata. 

 Rang 4ú bliain Bitheolaíochta ar thuras 

allamuigh ag Coill Bhaile Uí Chadhain. 

 

Leag uait agus 

Oibrigh amach 

ar siúl sa rang 

Matamaitic. 

 


