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NUACHTLITIR AN TSAMHRADH 2020 

 

CLEASATHON 2020 
Bhí Cleasathon 2020 curtha ar ceal de bharr an Vírus Corona (Covid-19).  Beidh Cleasathon 2021 ar siúl ar an 

Satharn, 24 Aibreán 2021. 

 

TEAGASC AGUS FOGHLAIM I GCOLÁISTE GHOBNAIT Ó DÚNADH NA SCOILEANNA AR AN 12 MÁRTA 2020 
Lean Coláiste Ghobnait treoir iomlán an BOOGR agus an ROS maidir le láimhseáil an phráinn a bhain le 

Covid-19 ó thaobh sláinte agus sábháilteacht de agus chun cothromas agus folláine gach scolaire i gColáiste 

a dheimhniú. Tá scoláirí i gColáiste Ghobanit agus ar fud na tíre tar éis tréimhse foghlama an-suaite a 

chríochnú mar thoradh ar nádúr géarchéime Covid-19.  Ní fhaca muid a léithéid cheana. Cuireadh 

Tuismitheoirí ar an eolas maidir le réitithe scoile chun foghlaim ón mbaile. Bhain na múinteoirí agus na 

scoláirí úsaid as Microsoft Teams. Athraíodh na ranganna ó 40 nóiméad go 60 nóiméad chun an teagasc ar 

líne a eascú.  Fuair gach bliain ranganna ar Microsoft Teams. 

 

Ba mhaith liom ard mholadh a thabhairt do na múinteoirí ar fad as ucht an obair den scoth atá déanta acu sa 

gcianfhoghlaim ó dúnadh an scoileanna. Tá obair na gcapall déanta ag na múinteoirí ó dúnadh na scoileanna.  

Ba mhaith liom míle buíochas a ghlacdh libhse a Thuismitheoirí as ucht an obair atá déanta agaibh ó dúnadh 

na scoileanna sa tréimhse foghlama an-suaite mar thoradh ar Covid-19 - an sreagadh agus an tacaíocht a 

thug sibh dá mac/iníon chun páirt a ghlacadh sna ranganna suas go dtí an 29/5/2020.  

 

Is iad na scoláire croí lár gach scoil. Bhí éagsúlacht agaibh i dtaithí foghlama diffrúil ar chúiseanna nach raibh 

aon smacht ag Coláiste Ghobnait orthu. Tá moladh tuillte agaibh faoin obair iontach atá déanta agaibh ó 

dúnadh na scoileanna. Ní raibh sé easca teacht i dtaithí ar spás oibre diffrúil ach rinne sibh é seo. D’fhoghlaim 

sibh scileanna nua. Bhain sibh amach a gcuid spriocanna. Rinne sibh a ndícheall.  Bí brodúil. Tabhair aire.   

 

ÚSÁID MEÁIN SHÓISIALTA 

Tá Coláiste Ghobnait ag baint úsáid as na meáin shóisialta chun an scoil a chur chun cinn. Is cinnte go bhfuil 

sé ag cur daoine ar an eolas faoi na himeachtaí ar fad atá ag tarlú sa scoil. Is féidir muid a leanacht ar an 

leathanach Facebook Coláiste Ghobnait nó ar Twitter @ColGhob.   

 

AN POLASAÍ DON OIDEACHAS GAELTACHTA 2017-2022 
Tá plean gníomhach i bhfeidhm ag an scoil.  Bhí cuairt chomlaireach le bheith againn ón gcigire chun cabhrú 

linn an chéad chéim eile a fhorbairt.  Níor tharla an chuairt seo mar gheall ar Covid-19.  
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ARD TEISTIMÉARACHT 2020 

Scoláirí na hArd Teistiméarachta 2020: Zoe Ní Mhurchú 
 Tara Cooley 
 Bobby Mac Gabhann 
 

Teachtaireacht ón bPríomhoide Tánaisteach: 

Is tréimhse shuntasach a bhí ann dóibh ó 12 Márta, 2020 mar gheall ar phaindéim Covid-19.  Rinne sibh a 

ndícheall, is am dúshlánach a bhí ann díbh.  Bhí imní agus strus ag baint leis an bpaindéim ach tá moladh 

tuillte agaibhse faoin obair iontacha a rinne sibh ó tháinig sibh go Coláiste Ghobnait.  Ní hé seo an 

Samhradh a bhí beartaithe agaibh ach seo an samhradh atá agaibh anois, níl neart air.  Thar cheann 

Choláiste Ghobnait guím gach adh oraibh sa todhchaí. Tabhair aire agus bí bródáil agus le linn an ama seo 

tá sé thar a bheith tábhachtach aird a thabhairt agus bearta réimhghníomhacha a dhéanamh chun do 

fholláine féin a chur chun cinn. Beidh fáilte roimh i gColáiste Ghobnait i gcónaí agus beidh comhairle ar fáil 

aon uair is mian libh.  Tá súil agam go bhfuil sibh ag fágáil an scoil seo le féinmhuinín agus ionrachas.  Tá 

súil agam go mbeidh sibh flaithúil, cneasta agus cinéalta i gcónaí. Tá súil agam agus sibh ag dul ar aghaidh 

sa saol agus sibh ar thóir na fírinne go dtiocfaidh sibh ar chinní bunaithe ar eolas chuimsitheach i gcónaí.  

Agus sibh ag dul ar aghaidh sa saol tá súil agam nach mbeidh aon duine agaibh ag breathnú siar ach ag 

breathnú chun cinn go dóchasach. 
 

Tabhair aire, bí brodúil. 

  

 

Ba mhaith le foireann teagaisc na scoile, buíochas ó chroí a ghabháil le 
Rang na hArdteistiméareachta 2020, as bhur gcomhoibriú, bhur 
ndúthracht, bhur ndíograis, bhur ndílseacht agus bhur n-airdeall, go 
háirithe ó bhí an 13ú Márta ann. Tá muid fíorbhródúil ar fad asaibh 
uilig! Guíonn muid gach ráth, bláth agus beannacht oraibh uilig anois 
agus sa todhchaí. Tabharaigí aire daoibh féin agus do bhur muintir. 
Leanaigí oraibh ag déanamh bhur seacht ndícheall sa tsaol, nó is cinnte 
go bhfuil dúshraith láidir leagtha síos agaibh go dtí seo. Ar deireadh, bí 
cinnte go nglacfaidh tú an sos agus an briseadh atá tuillte go maith 
agaibh faoin am seo. Féach físéan ar shuíomh FaceBook na scoile. 
 
Slán agus Beannacht, 
Coiste Teagaisc agus Foghlaim na Scoile. 
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IMEACHTAÍ EILE 
Lá na bPancóga 
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Laochra na Filíochta i gColáiste Ghobnait 

Comórtas Scríbhneoireachta – Laochra Spóirt 

Bhí scoláirí bliain 1, 2 agus 3 ag cur lena forbairt scileanna leitheoireachta, taighde agus saibhriú teanga sna 

ranganna Polasaí Gaeltachta le deireanas.  Rinneadh obair sna ranganna ar líofacht agus saibhreas a fhorbairt 

tríd dán chruthaitheach a chumadh faoi Laochra Spóirt.  Bhí toradh iontach ar an obair agus tá an fhilíocht 

nua-chumtha curtha ar thaispeántas i láthair nua huaire i halla na scoile. 

 

Buaiteoirí an Chomórtais: Jack Ó Domhnaill, Maireád Ní Chonghaile agus Róisín Ní Dhomhnaill 

 

Comhghairdeas le Jack! 

 

Comórtas Scríbhneoireachta na Meánscoileanna ‘Mo Laoch Spóirt’. 

Bhuaigh Jack Ó Domhnaill Bliain 3 an 2ú áit in Éirinn lena dhán 

‘Mo Laoch Spóirt- Seosamh Mac Donnacha’. 

Ghlac daltaí bliain 1, 2 agus 3 páirt sa gComórtas Scríbhneoireachta a bhí a reachtáil ag Iarsmalann Pháirc 

an Chrócaigh.  
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Comórtas Réigiúnach Clár na gComhlachtaí 

Comhghairdeas le scoláirí bliain 4 - Patrick Ó Dhomhnaill, Ruairí Dack agus Ruth Sampson a bhain amach 

an chéad áit i gComórtas Réigiúnach Clár na gComhlachtaí. Chuaigh siad ar aghaidh go dtí an Craobh 

Náisiúnta a bhí ar siúl ar an 2 Aibreán. 

 

  

  

 

Seisiún 3 – Clár Instructional Leadership 

Ag múineadh straitéis éagsúla mar chuid den chúrsa IL. 

Úsáid bainte as na straitéisí seo – Placemat-PWMI, Stay and stray agus an ticéad Exit. 

Ag súil go mór iad seo a úsáid i gColáiste Ghobnait le cur le teagasc agus dul chun cinn na foghlama. 
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World Wise Global Schools 

I mbliana thóg scoláirí Choláiste Ghobnait páirt i World Wise Global Schools. Sa rang bhreathnaigh muid ar 

Athrú Aeride agus an chaoi a bhfuil sé ag dul i bhfeidhm orainn.  Bhuaigh muid an Citizen's Passport Award 

agus fuair muid maoiniú de €600.00. Bhí muid in ann úsáid a bhain as an airgead seo le cuairt a thabhairt ar 

Ghairdín St. Bridget don lá. Ghlac na scoláirí páirt sa Global Goals Challenge. Míle buíochas leis na scoláirí 

agus múinteoirí a thug cabhair. 

  

 
 

 

 

Is mise, le meas, 

Mary Ann Ní Chonghaile 
Mary Ann Ní Chonghaile 

Príomhoide Tánaisteach 


