
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coláiste na bPiarsach 

Nuachtlitir                           Nollaig 2018 

 

Nollaig Shona agus Bliain Nua mhaith 

daoibh go léir 

 

 

 

Iar-scoláire agus Laoch Dornálaíochta 

Seán Ó Mainnín. 

Thug Seán Ó Mainnín, an laoch 

dornálaíochta óna hochtóidí agus iar-

scoláire na scoile cuairt orainn le gairid 

agus é sa mbaile as Meiriceá.  Labhair 

sé leis na gasúir agus thug sé spreagadh 

dóibh.  Anseo, tá Seán ag castáil le 

grúpa as an gcéad bhliain agus freisin in 

éineacht lena neacht Máirín Ní 

Mhainnín  (Príomhoide Cúnta na 

scoile).  Guimíd gach rath ar Sheáin ar 

ócáid láinséala an leabhair nua (le 

Rónán Mac an Iomaire) faoina shaol 

dornálaíochta. 



 

  

Focal ón bPríomhoide 
A Scoilphobal,  
                         Tá ceiliúradh na Nollag beagnach linn ach an fhoghlaim fós faoi lánseoil anseo i 
gColáiste na bPiarsach. Cuireadh roinnt imeachtaí ar fáil ar mhaithe le foghlaim na ngasúr chomh 
maith lena bhforbairt phearsanta. Mo bhuíochas do Mháirín Ní Mhainnín agus Martha Ní 
Chualáin a d’eagraigh réimse leathan imeachtaí do na scoláirí le linn Seachtain na Folláine agus 
Cairdis. Bhí sár-thaispéantas chomh maith againn ar shábháilteacht ar na bóithre ó Bhriogáid 
Dóitéain na Ceathrún Rua. Gheobhaidh tú blaiseadh de ghnéithe eile de shaol na scoile anseo sa 
nuachtlitir seo agus mo bhuíochas arís do na múinteoirí ar fad a chuireann na h-imeachtaí seo 
chun cinn ar mhaithe lenár scoláirí.   
Tréaslaim le Máirín Ní Mhainnín atá anois ceaptha mar Phríomhoide Cúnta anseo i gColáiste na 
bPiarsach. Guím muid chuile rath ar Mhartha Ní Chualáin atá imithe anois ar saoire 
mháithreachais agus os a chionn sin, cuirfimid fáilte roimh iarscoláire dár gcuid Ailidh Ní 
Chonaire a bhéas ag tógáil áit Mhartha go bhfillfidh sí ar ais chugainn.  Mo mhíle buíochas chomh 
maith do Bhridie Uí Chonámha a dhéanann eagarthóireacht ar nuachtlitir na scoile ó cheann 
ceann na bliana. 
Seomra Nua Eolaíochta Ceadaithe  
Fuair muid scéal le gairid go bhfuil an Roinn Oideachais & Scileanna tar éis seomra nua Eolaíochta 
buan a cheadú don scoil. Tosóidh an phleanáil don obair seo sa bhliain nua agus cuirfidh sé leis na 
sár-áiseanna oideachais atá againn anseo i gColáiste na bPiarsach.  
Guím chuile shonas oraibh ar fad an Nollag seo agus beidh muid ag caint sa bhliain nua le 
cúnamh Dé.                                                                                         Peadar Ó Loidéain (Príomhoide) 
 

  

 
 

Buíochas le lucht Bhriogáid Dóiteáin na Ceathrún Rua, na nGardaí Síochána, an RSA agus na 

seirbhísí otharchairr an Chosaint Siabhalta a chuir sár-thaispeántas sábháilteachta ar na 

bóithre ar fáil dúinn le déanaí. 



  

 

Scoláirí ón 1ú agus 2ú bliain i siopa “Easons” ag 

roghnú leabhar mar chuid de Chlár an Teastas 

Shóisearaigh. 

 

Cuairt ag an AVIVA 

D’fhreastal an 1ú agus 2ú bliain ar Chluiche Sacair idir Éireann agus Tuaisceart na hÉireann 

san AVIVA.  Buíochas lena múinteoirí  Peadar Ó Loideáin, Maryanne Nic Dhonnachadha 

agus Pól Ó Neachtain a chuaigh leo. 

 
 

 

Comhairle na  nÓg 

D’fhreastal grúpa scoláirí ón scoil ar Chruinniú 

Cinn Bhliana Chomhairle na nÓg le déanaí. 

Imeachtaí Leabharlainne 

“Leag Síos agus Léigh” ar siúl ag an 1ú 

bliain mar chuid d’imeachtaí 

leabharlainne. 

 



 Seachtain na hEolaíochta 

Buíochas le Declan Holmes a rinne cúpla 

ceardlann sa scoil le linn Seachtain na 

hEolaíochta. Rinne sé seó faoin nGrianchóras 

agus an Spás leis na ranganna Sóisearacha, 

Seó Fisice leis na Bunscoileanna áitiúla agus 

Ceardlann Roicéid leis na ranganna uilig.  

Anseo, tá Declan leis an ngrúpa ar éirigh leo an 

roicéad is fearr a dhéanamh. 

 

 

Coláiste na bPiarsach, Ros Muc, 

Fón:  091-574100 

www.gairmscoilnabpiarsach.com 

Ríomhphost: piarsach@gretb.ie 

Eagarthóir: Bridie Uí Chonámha 

 

Siopa na Nollag 

Buíochas le chuile dhuine a thug 

tacaíocht do shiopa na Nollag a 

d’eagraigh rang na ceathrú bliana ATGO 

faoi stiúir Anna Ní Dhómhnaill. Buíochas 

lena múinteoirí agus scoláirí uilig a thug 

cúnamh leis an mbácáil agus maisiúcháin 

Nollag a chruthú. 

 

 

 

 

Na buachaillí ón rang Adhmadóireachta ag 

déanamh pinn as adhmad iúr. 


