
Mar is eol daoibh faoin am seo tá 

éacht eile déanta ag gasúir na scoile. 

Bhain muid amach an chéad áit i 

ngradam oidhreachta na Comhairle 

Contae i rannóg na scoileanna .  Bhí 

gearr liosta dos na scoileanna seo a 

leanas istigh ar an ngradam: 

 Scoil Naomh Cuan , Castleblak-

ney ( idirbhlian ). 

 Scoil Náisiúnta Naomh Bre-

andán Clonfert. 

 Scoil Náisiúnta Lawerstown. 

 Scoil Náisiúnta na dTuairiní,  

 Scoil Náisiúnta Mhaigh Cuilinn. 

 Scoil Náisiúnta An Chladach 

Dubh. 

 Gaelscoil Riabhach, Baile Loch 

Riach. 

 Scoil Náisiúnta Kiltartan. 

 Scoil Náisiúnta Peterswell. 

 Crumlin National School, Tuaim. 

 Scoil Náisiúnta Knockroon, Áth 

Chinn. 

Bhain muid amach an gradam de bharr 

an cultúr oidhreachta & staire atá sa 

scoil. Bhí siad an tógtha suas leis an 

mbealach a cheanglaíonn muid an 

cultúr sin leis an eolas teicneolaíocht. 

Tá sé seo déanta againn tríd an 

suíomh idirlinn, camera digiteach agus 

a lán eile. Le blianta beag anuas tá na 

tograí seo a leanas curtha le chéile 

againn :DVD Ár gceantar, Leabhrán 

Ár gceantar , Leabhar oscailt na 

scoile, An Míle Órga. Bailiúcháin & 

clárú sean phictiúr. Níl anseo ach ro-

innt beag den seanchas & béaloideas 

atá bailithe ag na gasúir le blianta 

beag anuas. 

 

Thoir I mBaile Locha Ríoch a bron-

nadh an gradam. Bhí suas le seacht 

gcéad duine I láthair nuair a 

fógraíodh go raibh an chéad áit 

againn. 

.  

 

.An Gradam is mó fós bainte amach ag an scoil Dátaí. 

 16/ 17ú Fe-

abhra sos 

Lár Téarma. 

 2/3 ú Márta 

bun ranganna 

ag léiriú an 

drama Na 

Trí Mhuiciní 

i Halla na 

Cathrach 

(Féile 

Drámaíochta 

Ghael Linn ) 

 15ú /23ú 

cuairt 

ghasúir rang 

6 ar Mhuin-

tearas I 

gcóir cúrsa 

Aistriúcháin. 

 Déardaoin an 

23ú Feabhra 

Drama ar 

súil I Halla 

na scoile 

 www.scoilbhriocain.ie 
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Ceangal leis an Eoraip 

Tá an scoil tar éis ceangal a dhéanamh le Scoil Náisiúnta sa Ghearmáin. Is 

comhpháirtíocht Eorpach é seo ina mbeidh seans ag gasúir na scoile aithne a chuir ar 

scoileanna ó thíortha eile san Aontas Eorpach. 

 Beidh muid ag déanamh nascadh idir an scoil seo agús chúig scoil eile de chuid an Aon-

tas Eorpach as seo go deireadh na bliana.  

Tá súil againn tionscadal a dhéanamh ar Naomh as chuile thír. Beidh cáil ar Naomh 

Briocán ar fud na h-Eorpa fós. 

Thug sé ardú croí dom nuair a léirigh gasúir na scoile an drama, Poll An Phíobaire I Seanscoil Shailearna le 

gairid. B’iontach go deo mar a d’éirigh leo agus fuair siad ard mholadh ó mholtóirí an chomórtais.  

Bhí ard obair déanta ag Róisín leis na gasúir ag cleachtadh & ag síor chleachtadh. Tugann sé seo ardú amanna 

dos na gasúir agus deireann na saineolaithe linn nach bhfuil ceird níos fearr le foghlaim. 

Beidh na gasúir bheaga ag léiriú an dráma Na Trí Mhuicín I halla na Cathrach ar an 2/3ú Márta. Is cuid do fhé-

ile drámaíochta atá anseo atá dá eagrú ag Gael Linn. 

Creidim féin go dtugann léiriú drámaí misneach dos na gasúir aghaidh a thabhairt ar an 

saol. Tá súil againn dul ar aghaidh go láidir leis an gclár drámaíochta an bhliain seo chu-

gainn. 

Beidh aisteoirí Mhic Easmainn ag léiriú an drama ‘Díoltas an t-Saoil’ I halla na scoile Déar-

daoin an 23ú Feabhra ag 8.00 i.n .  Beidh gasúir na ard ranganna ag léiriú Poll An Phíobaire  

roimh an phríomh drama . Beidh costas €10 , €5 ar ghasúir & daoine aosta. Beidh an scoil ag fail leath den 

airgead. 

Tá go leor caint faoi láthair sna 

meáin faoi nascadh bunscoileanna 

beaga tuaithe. Mar is eol daoibh bhí 

agóid taobh amuigh den Dáil le dé-

anaí. Bhí picéad thoir i Scribe le linn 

do  Ciarán Cannon T.D a bheidh ar 

cuairt coicís ó shin. 

Tá an chosúlacht ar an scéal nach 

bhfuil an Roinn Oideachas sásta 

géilleadh ar na h-athraithe a tháinig 

i mbuiséad 2011. 

Faoi láthair , fad nach mbeidh aon 

athrú eile i gceist beidh an scoil seo 

slán ar aon ghearradh siar foirne.  

Le cúnamh Dé fad a fhanann 

uimhreacha na scoile chomh 

sláintiúil agus atá siad ní bheidh 

aon chúis imní againn. 

Sí an oideachas an leigheas atá 

ar an gcruachás ina bhfuil muid 

faoi láthair. Má tá an tír le 

theacht aníos is le infheistíocht 

sa nua theicneolaíocht & cúrsaí 

Drámaíocht 

Todhchaí na Scoile Coiste Tuismitheoirí 

Is mian linn coiste tuis-

mitheoirí a bhunú sa 

scoil. Má tá suim agat a 

bheith páirteach sa scoil 

déan teagmháil liom. 

Míle Órga 2012 

Tá Míle Órga nua roghnaigh againn do 2012. Beidh an 

míle ag tosú ag Céibh Áill An Mhianaigh ag dul soir Cloch 

A’ Leachta. Tá muid ag obair ar faoi láthair. Beidh na 

gasúir ag lorg eolas uait amach anseo. Tá sé I gceist acu 

díon staidéar a dhéanamh ar an míle bóthair. Má tá aon 

eolas agat faoi cuir glaoch orainn ag an scoil. 


