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 Nollaig Shona agus Bliain Nua mhaith daoibh go léir  

 

 

 

Cuairt Mhéara Bhostún - Marty Walsh 

Bhí an Méara ‘Walsh’ sa gceantar ag tabhairt cuairte ar a mhuintir agus bhuail sé isteach 

nuair a bhí Lá Scoil Uile ar siúl sa scoil. Thug sé cuairt ar Iarsmalann an Phiarsach agus 

Leabharlann Brigid Aylward sa scoil agus chas sé leis an bhfoireann teagaisc. 

Comórtas Timpeallachta Binlt 

Comhghairdeas le Shauna Ní Laoí, 

Ciara Ní Dhúinnshléibhe agus Katie 

Ní Shúilleabháin a bhuaigh 

dearbhán €150 an duine do ‘Amazon’ 

chomh maith le dearbhán €500 don 

scoil. Chuir siad isteach ar chomórtas 

a rith ‘BinIt’ mar pháirt don rang 

OSSP.  

 

 



 

  

Focal ón bPríomhoide 
A scoilphobal,  
 
Tá an dara téarma beagnach thart ag an tráth seo agus muid ag druidim i dtreo saoire na Nollag.  Bhí 
téarma thar a bheith gnóthach agus tairbheach againn anseo i gColáiste na bPiarsach idir chúrsaí acadúla 
agus imeachtaí scoile. Ba mhaith liom treaslú leis na scoláirí agus na múinteoirí ar fad as an sár-obair a 
rinne siad sa téarma seo agus briseadh na Nollag tuillte go maith anois acu.  
 
Ba mhaith liom fáilte mhór a chur roimh Cholm Ó Neasa isteach sa scoil, agus measaim gur múinteoir é a 
chuirfidh go mór le pobal na scoile.  
 
Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le scoláirí na scoile a ghlac páirt in Oireachtas na Samhna i 
mbliana, Róisín Ní Raifeartaigh ach go háirithe, atá i mbliain 1, a fuair an dara h-áit ina haois grúpa san 
amhránaíocht ar an sean-nós. Is cúis bróid iad ar fad dá múintir, dá scoil agus dá bpobal.  
 
Bhí go leor idir lámha againn ó thús na scoilbhliana idir imeachtaí Sheachtain an Chairdis, Sheachtain na 
hEolaíochta, agus níos déanaí sa scoilbhliain an oíche oscailte, campa cócaireachta na Nollag agus cóiriú 
bláthanna.  Aithníonn muid an tábhacht a bhaineann le hardú feasachta agus caidreamh pobail agus bhí 
an deis againn cuireadh a thabhairt do na scoileanna áitiúla chomh maith le muintir an phobail chuig na 
himeachtaí éagsúla seo. Chuir siad go mór le hatmaisféar na scoile agus tá muid ag súil go mór iad a 
fheiceáil istigh ar scoil arís go luath.  
 
Bhí an-oíche againn ag ócáid chéiliúradh na Nollag áit a ndearnadh céiliúradh ar thorthaí agus Próifíl 
Gnóthachtála ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí i scoilbhliain 2018 / 2019. Tá muid thar a bheith bródúil astu 
bail ó Dhia orthu. Chuir scoláirí uile na scoile go mór leis an ócáid agus iad ag canadh carúil na Nollag a 
thug ardú croí dúinn agus a chuir go mór le spiorad na Nollag ar an oíche.  
 
Tá muid ag súil go mór tús a chuir leis an saotharlann nua eolaíochta sa bhliain nua le cúnamh Dé agus ba 
mhaith liom mo bhuíochas a ghlacadh le BOOGR as ucht na tacaíochta a thugann siad dúinn ár scoil a 
fhorbairt ar mhaithe lenár gcuid scoláirí i gcónaí.  
 
Mar fhocal scor, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí / caomhnóirí agus an pobal 
uile a thugann chuile thacaíocht dúinn i gcónaí anseo sa scoil. Guímid gach rath agus beannacht oraibh 
féin agus a gclann ar fad an Nollaig seo.  
 
Le gach dea-ghuí,  
Máirín Ní Mhainnín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain 

Táimíd an-bhródúil as ár ndá bhfoireann 

díospóireachta a ghlac páirt i mbabhta 2 de 

Dhíospóireacht Ghael Linn i gColáiste na Coiribe. 

Cuireann na foirne a gcroí agus a n-anam san 

obair a bhíonn idir lámha acu i gcónaí agus is 

ábhar mórtais iad ag seasamh an fhóid ar son a 

scoil, a bpobal agus ar son na Gaeilge. Buíochas 

leis na múinteoirí Cáitín Uí Fhátharta agus Anna 

Ní Dhomhnaill a bhí ag obair leo.  Ar an 

bhfoireann sóisearach bhí Cathal Ó Ceallaigh, 

Shauna Ní Laoi agus Katie Ní Shúilleabháin. Ar 

an bhfoireann sinsearach bhí Aisling Ní Niaidh, 

Blathnaid Ní Fhátharta & Éadaoin Ní Mhainín. 

 



  Gnó sa Cheantar 

Arís i mbliana, tá nasc idir an scoil agus 

Saotharlann Chonamara Teo mar chuid 

den tionscnamh Gnó sa Cheantar. Sa 

tionscnamh seo, déantar comhnasc idir 

an scoil agus gnó áitiúil le na scoláirí a 

ullmhú do shaol na hoibre. Buíochas 

leis an múinteoir ATGO Anna Ní 

Dhómhnaill atá ag obair ar seo leis na 

scolairí ón 4ú bliain. 

 

 

 

Comhghairdeachas ó chroí le Evelyn Ní 

Ghriallais, iarscoláire Choláiste na 

bPiarsach, a bhuach ‘Gradam Áras Chois 

Fharraige’ le déanaí. Guímíd chuile 

bheannacht uirthi ina cúrsa banaltrachta in 

Ollscoil Luimnigh 

 

Eve Ní Bhraoin ó Chonradh na Gaeilge ag 

déanamh Seó Bóthair le Bliain 4 agus Bliain 5. 

 

Míle buíochas d’Eilís Ní Loinsigh a thug 

cuairt orainn ó Ollscoil na hÉireann, 

Gaillimh mar pháirt de Sheachtain 

Feasachta Coláiste 

 

 



 

 

Coláiste na bPiarsach, Ros Muc, 

Fón:  091-574100 

www.gairmscoilnabpiarsach.com 

Ríomhphost: piarsach@gretb.ie 

Eagarthóir: Bridie Uí Chonámha 

 

Comórtais Oireachtais 

Comhghairdeas le Róisín Ní Raifeartaigh ón gcéad bhliain a tháinig sa dara háit i gcomórtas 

amhránaíochta ar an sean-nós do dhaoine óga idir 13-14 bliana d’aois ag Oireachtas na Samhna. 

Comhghairdeas freisin le hÉadaoin Ní Mhainín a fuair an chéad áit sa damhsa ar an sean-nós faoi 

18 ag Féile na Mí. Chomh maith leis sin, fuair Conall Ó Mainín an chéad áit sa gcomórtas faoi 15 

agus tháinig Katie Ní Shúilleabháin sa dara háit. Tá muid an-bhródúil astu uilig. 

 

Peil na mBan 

 Comhghairdeachas leis na cailíní faoi 

16 a raibh an bua acu féin agus Scoil 

Phobail Mhic Dara ar fhoireann an 

Chlocháin leis an scór 4-10 i gcoinne 

3-06. Nár laga Dia sibh. 

 

Duais Aitheantas na Gaeilge 

Stephen Mc Grath ó bhliain 4 a fuair 

aitheantas speisialta mar Scoláire Gaeilge 

don chéad téarma scoile i 2019 bronnta ag 

Cáit Uí Fhátharta, Nascmhúinteoir don 

Pholasaí um Oideachais Gaeltachta. 

 

 

 


