
Thosaigh seachtar gasúir sna naíonáin bheaga i mbliana, chomh maith leo 

siúd tháinig Cóilín Breathnach & Cian Bairéad ar ais arís chugainn.  Ba 

mhaith liom mo mhíle fáilte a chuir rompu féin agus a gcuid tuismitheoirí. 

Fágann sé tríocha seacht dalta ar rollaí na scoile don scoil bhliain seo. Is 

uimhreacha breá folláin iad seo agus cuireann na h-uimhreacha seo go mór 

le deá atmaisféar & spiorad na scoile. Ba mhaith liom fáilte roimh an 

maoiniú atá curtha ar fáil ag Roinn na Gaeltachta chun Scéim na gcúntóirí 

teanga a riaradh faoi Muintearas Teo arís I mbliain. 

 

Scéalta Bhriocain 

Deireadh Fómhair  2013 

www.scoilbhriocain.weebly.com 

An Eagrán Seo. 

 Eagarfhocal. 

 Óige Bhriocain. 

 Páirc Spraoi. 

 Scéim na 
gcúntóirí 
teanga. 

 Saints & He-
roes 

 Weebly.com. 

 Cumann na 
mbunscoil. 

Fáilte 

 



Táim fíor shásta a rá go bhfuil 

Óige Bhriocáin faoi lán t-seoil arís 

i mbliana le coiste nua dá riaradh. 

Ba mhaith liom mo bhuíochas a 

ghlacadh leis an gcoiste as ucht an 

chúram seo a ghlacadh orthu féin.  

Cathaoirleach: Máire Jane Ceitinn. 

Rúnaí ; Joanne Wilson 

Cisteoir : Bríd Ní Fhiannnachta  

Ann Marie Nee. 

Tá aiféala orm a rá nach bhfuil aon dul chun 

cinn dá dhéanamh faoi láthair ar cheadú an 

deontas do pháirc spraoi na scoile. Tá go leor 

don mhilleán ar Comhar na nOileán Teo faoin  

mhoill damanta seo. Mar sin féin tá súil againn 

leanacht ar aghaidh ag obair chun an áis breá 

seo a chuir ar fáil do aos óg an cheantair. 

Tá muid fós ag obair ar an tionscnamh seo ag bailiú eolas 

agus dá chlárú ar suíomh na scoile / ar shuímh an togradh 

sa Ghearmáin. Tá sé i gceist againn Féilire a fhoilsiú a 

bheidh bunaithe ar an tionscnamh i 2014. 

Tá sé i gceist againn eagraíocht nua a bhunú 

anseo idir scoileanna Ghaeltacht Conamara 

chun Comórtais Peile a eagrú do ghasúir an 

cheantair. Beidh níos mó eolas faoi seo go 

luath ar www.scoilbhriocain.weebly.com . 

Beidh Blitz peile ar siúl ar an bpáirc anseo ar 

an nGort Mór ar 

an 12ú Samhain. 

                                                    
Óige Bhriocain 

Is cúis áthais dúinn go bhfuil suíomh nua 

idirlinn foilsithe ar an ngréasán domhanda 

againn. Tá agus beidh an suíomh seo dá cho-

inneal suas chun data go seachtainiúil. Tá sé 

i gceist againn fógraí na scoile uile a fhoil-

siú ar. 

Tá leathanach ann do thuismitheoirí na 

scoile . Má tá aon fógra agat ( aon ní le díol 

nó le tabhairt uait) seo é an áit. 

      weebly.com          PÁIRC SPRAOI 

Peil 

          Saints & Heroes 

Scéim na gcúntóirí teanga. 

I mí Meitheamh d’fhág muid slán ag Bríd 
Uí Niaidh tar éis na blianta fada ag obair i 
scéim na gcúntóirí teanga. Is scéim é seo 
atá dá riaradh ag Muintearas Teo. & atá 
maoinithe ag Roinn na Gaeltachta.  

Tar éis próiseas ceapachán a bhí eagraithe 
ag Muintearas ceapadh Máire Uí Flatharta 
as Inbhear mar chúntóir teanga roinnte 
idir an scoil seo & Scoil Mhuire ar an Tur-
loch Beag. 

Cuirim chuile rath ar Mháire ina post nua. 

Díoladh luach €354.50 do le-
abhair le linn an aonach. Dá 
bharr seo tá cead ag an scoil 
luach €141.80 a chéannacht 
do leabhar saor in aisce. 

Aonach Leabhair 

Tá na ranganna seo a leanas seo ag dul ar aghaidh I 
halla na scoile faoi láthair. Chuile Luan idir 7—8 i.n tá 
ranganna Aclaíochta le Myles , is féidir teagmháil a 
dhéanamh leis ar 087 6167484. Ar an Luan chomh 
maith bíonn ranganna damhsa Gaelach  le Sorcha. Is 
féidir teagmháil a dhéanamh le Sorcha ar 
0864063478. Bíonn ranganna damhsa ar an sean nós 
le Róisín Ní Mhainín idir 4.30—5.30 i.n. Is féidir 
teagmháil a dhéanamh le Róisín ar 087—7467941.  

Halla na Scoile 


