
Faisnéis áisiúil a d’fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí a roinnt le bunscoil nua a bpáiste.

Ní gá duitse mar thuismitheoir/chaomhnóir an bhileog eolais seo a líonadh isteach, ach má dhéanann tú é 
sin, féadfaidh tú an bhileog a roinnt le múinteoir nua do pháiste í a thabhairt don mhúinteoir ar an gcéad lá 
den scoil.
 
Mar thuismitheoir/chaomhnóir, is agatsa is fearr atá aithne ar do pháiste agus tá neart eolas áisiúil agat le 
roinnt lena b(h)unscoil nua. Tá a fhios agatsa cad is maith agus nach maith le do pháiste, tá a fhios agat cén 
sórt rudaí a bhfuil spéis ar leith aige/aici iontu agus na gníomhaíochtaí a thabharfadh dúshlán níos mó dó/di. 
Beidh na píosaí beaga eolais sin áisiúil dá m(h)úinteoir nua.
 
Tá trí cheist a d’fhéadfá a fhreagairt, agus seo freagraí samplacha chun cabhrú leat leis sin.

Cad ba mhaith leat a bheith ar eolas ag bunscoil nua do pháiste mar gheall air nó uirthi?

Freagra samplach: 

Alison an t-ainm atá ar m’iníon ach b’fhearr léi go dtabharfaí Ally uirthi. Is páiste an-sásta 
í ar thaitin a tréimhse sa réamhscoil go mór léi go háirithe ag bualadh lena cairde gach lá.  

An bhfuil aon mholtaí agat a d’fhéadfadh cabhrú le do pháiste socrú isteach i naíonáin shóisearacha?

Freagra samplach: 

Is breá le Ally a bheith ag cabhrú ar an bhfeirm agus ag súgradh lena feirm bheag féin sa 
bhaile. Chabhródh sé go mór léi socrú síos dá mbeadh sí in ann scéalta a chloisteáil, amhráin 
a chasadh agus rannta a rá faoi ainmhithe agus faoin bhfeirm.

An bhfuil eolas breise faoi do pháiste ar mhaith leat a insint don bhunscoil?

Freagra samplach:

Tá Ally an-neamhspleách agus is maith léi cúnamh a thabhairt sa bhaile ag déanamh rudaí 
ar nós uisce a chur ar na bláthanna. Caitear a mheabhrú di uaireanta a cuid spéaclaí a 
chaitheamh agus deochanna uisce a ól.

Mo Scéal: Ag Gluaiseacht ón Réamhscoil go dtí an Bhunscoil
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