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Nuachtlitir                     Samhain 2013 

 
Focal ón bPríomhoide 

A Chairde, cuirim fáilte romhaibh arís chuig eagrán eile de Nuachtlitir Ghairmscoil na bPiarsach. Tá 

muid go maith isteach sa scoil bhlian nua ag an tráth seo agus chuile dhuine ag obair go 

díograiseach dúthrachtach. Cuirim fáilte ar leith roimh scoláirí bliain 1 agus a gcuid tuismitheoirí. 

Caithfidh mé a rá go bhfuileadar mar rang thar barr agus iad breá gealgháireach chuile mhaidin ag 

teacht isteach ar scoil. Go leanfaidh siad ar aghaidh mar sin sna blianta atá amach romhainn.  

Anuas ar sin, cuirim failte roimh Marianna Nic Thuama, an muinteoir Tíos nua agus fáilte ar ais 

roimh Mairín Ní Mhainnín. Tréaslaim le Eoin Ó Mainín a bheas ag feidhmiú mar leas phríomhoide 

na scoile le linn do Felim Ó Neachtain a bheith as láthair. 

Déanaim comhghairdeachas mór le scoláirí na hArdteiste agus an Teastas Shóisearach chomh 

maith lena gcuid múinteoirí as ucht scoth na dtorthaí arís i mbliana agus maidir le daltaí na 

hArdteiste guím chuile rath ar Antaine, Shauna, Síle, Sharon, Emma, Mary, Heather agus Orla. Ba 

iontach an rang a bhí iontu agus aireoidh muid uainn go mór iad.                (Peadar Ó Loideáin) 

Peadar Ó Loideain (Príomhoide) 

 

Clár Criochnú Scoile 

Tá tús curtha leis an gclub bricfeasta, club lón agus club staidéar anois ar scoil a bhuíochas sin  arís 

don eagraíocht Clár Criochnú Scoile. 

 

1ú Bliain 2013

 



  

 

Walk in my shoes: Mar chuid de fheachtas na 

scoile agus na scoileanna ar fad go naisiúnta chun 

aird a dhíriú ar chúrsaí meabhair shláinte, 

d’eagraigh  Martha Ní Chualáin agus Comhairle na 

Scoláirí lá “Walk in my shoes” ar an Aoine 18ú de 

Dheireadh Fómhair. Bhí neart gáire ann ar an lá 

agus na scoláirí is na múinteoirí ag teacht isteach 

ar scoil le chuile chinéal bróga/buataisí aisteacha. 

 

 

 

† Comhbhrón † 

Ar deireadh, ní chóir dúinn dearmad a dhéanamh ar scoláirí na scoile atá ag fulaingt faoi láthair. Táim ag 

smaoineamh ach go h-airíthe faoi Colin agus Colene Ní Niadh as ucht bás a athair Mairtín chomh maith le 

Criostíona & Antaine Breathnach, Micheál & Caoimhín Ó Súilleabháin agus Siobhán Ní Riaín de bharr bás 

gaolta leo le gairid. Thar cheann na scoile, déanaim comhbhrón arís leo agus a gcuid gaolta ar fad.Tá sé 

tábhachtach i laethanta an dorchadas go seasaimid gualainn le gualainn leo siúd inár measc atá i bpian agus 

go bhfuileamar anseo dhóibh mar chrann taca i gconaí. 

Mar fhocail scoir, déanaim comhbhrón chomh maith le Clann Uí Shuilléabháin as ucht bás Roisín. Bhí 

aithne i bhfad agus i gcéin ar Roísin mar cheannrodaí peile sa taobh seo tíre ach bhí sí chomh gníomhach 

céanna linne anseo le blianta agus  í ag feidhmiú mar bhaill de Bhord Bainistíochta agus Coiste tuismitheoirí 

na scoile.  Aireoidh muid uainn cáirdeas agus tacaíocht Róisin  agus níl aon dabht faoi i m’intinn nuair a 

scriobhar stair na h-áite seo go mbeidh ainm Roisín luaite san abairt céanna le laochra eile na h-áite ar nós 

Padraic Ó Conáire, Padraic  Mac Piaras, Caitlín Maude agus Séan Ó Mainín. Go n-éirí Dia grásta ar 

anameacha na mairbh go léir.                                                   (Peadar Ó Loideáin) 

 Turas Eiceolaíochta:   D’fhreastal rang 

Bitheolaíochta na 4ú bliana ar thuras allamuigh i 

gCeapach na gCapall le déanaí in éineacht lena 

múinteoir Bridie Uí Chonámha.  Bhí sé seo mar 

chuid de chúrsa phraiticiúil  Bitheolaíocht na 

hArdteistiméireachta. 

 

Seachtain na Matamaitice: Le linn seachtain na 

Matamaitice le déanaí d’eagraigh Maryanne Nic 

Dhonnachadha imeachtaí éagsúla Matamaitice, ar 

nós “Drop everything and figure it out”.  Bhí na h-

imeachtaí ceangailte isteach leis an siollabas nua 

“Tionscadal Mata”. Bhain na scoláirí go léir an-

taitneamh as na h-imeachtaí agus spreagadh an-

suim san ábhar Matamaitic. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turas go dtí an Monarchan Seacláide 

Mar chuid de thógra ATGO, thug scoláirí an ceathrú bliain agus an cuigiú bliain cuairt ar an monarchan 

seacláide i mBaile Átha Cliath ar an 21ú lá de Mhéan Fómhair. Bhí an-lá ag na scoláirí ag dearadh boscaí 

seacláide agus ag ithe na milseáin bhlasta chomh maith.  Buíochas lena múinteoirí LCVP Patricia Uí 

Fhlaithearta agus Anna Ní Dhómhnaill maraon  leis an bPríomh-oide Peadar Ó Loideáin a chuaigh leo. 

 

Turas go Ceapach na gCapall 

Chaith scoláirí an chéad agus dara bliain lá ag 

an Ionad Eachtraíochta i gCeapach na gCapall 

ar an 30ú lá de Mheán Fómhair. Bhí an-spraoi 

acu i gcomhluadar a cuid múinteoirí agus bhí 

neart scéalta acu ar theacht ar ais acu chuig na 

scoile. Is mar chuid den chlár aistriúcháin a 

dhéantar an turas seo sa chaoi go gcuireann na 

scoláirí nua aithne níos fearr ar scoláirí an dara 

bliain. Arnú, bhí campa samhradh ar súil chomh 

maith i rith an tSamhradh do dhaltaí bliain 1 

agus táimid fíor-bhuíoch don eagraíocht Clár 

Criochnú Scoile a chuireann maoiniú ar fáil do 

na h-imeachtaí seo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Turas ag an bpictúrlann 

Tugadh an ceathrú bliain isteach chuig pictiúrlann na Gaillimhe mar luach saothair ar na dea-

thorthaí a fuaireadar sa Teastas Shoiséarach. Tá muid ag súil leis an obair chrua agus dea-

thorthaí céanna san Ardteist. Fair plé dhaoibh ar fad.         (Peadar Ó Loideáin). 

 

 Maidin Caife don Oispís 

Buíochas le chuile dhuine idir scoláirí, múinteoirí (go h-áirithe an múinteoir Tíos, Marianne Ní 

Thuama) agus pobal na h-áite a thug tacaíocht don Mhaidin Caife ar mhaithe le Oispís na 

Gaillimhe. Bailíodh €1000 ar fad.                                                                  (Bridie Uí Chonámha) 

 

Gairmscoil na bPiarsach, Ros Muc, 091-574100 

Ríomhphost: piarsach@cogalvec.ie  www.gairmscoilnabpiarsach.com                                                               

Eag: Bridie Uí Chonámha 


