
 

 

 
 
 
 
 

 
 

25 Novemba 2020 

Barua ya mwisho wa muhula wa kwanza         

Ndugu mzazi/mlezi 

Ni ngumu kuamini tumekaribia mwisho wa muhula wa kwanza. Jarida hili ni kwaajili ya kuwataarifu kuhusu 

matukio tunayoyatarajia kwa hii wiki moja na nusu ya mwisho wa muhula na uhakiki wa haraka wa mwezi 

uliopita wa shule. 

 

Haki ya Hisani 

Hivi karibuni, shule ya Jumamosi ilifanya harambee kubwa ya mwaka- charity Fair. Kama iliyvokawaida 

ilikuwa ya ajabu. Ilikuwa nzuri kuona wazazi wengi sana na wanajamii wengine hapa shuleni. Pia 

tulichukua video za mahojiano na wazazi na wanafunzi walioshiriki katika tukio hili, ili kuitangaza shule na 

tukio. Klipu hizi zingeonyeshwa kwenye runinga. 

Shukrani kwa wazazi na wafuasi wote walioweka maduka, waliotoa zawadi, waliooka vitu au kuhudhuria. 

Shukrani za pekee kwa Mrs. Mulwa na Miss Dodd ambao waliandaa hili tukio kwa msaada wa viranja. 

 

Jumla ya pesa iliyokusanywa ni  takribani shilingi Milioni 4. 

 

Uzalishaji 

Juu ya wikiendi iliyopita wanafunzi wetu walitumbuiza vizuri katika uzalishaji wa ” Dara”.Tunawapongeza 

wanafunzi wote walioshiriki . kwani uzalishaji wowote  unatumia muda mwingi sana na huhitaji moyo wa 

kujitoa ili kujifunza mistari na kisha kuigiza na kutumbuiza. 

Shukrani kubwa kwa Mr. Miller na Ms Merali kwa muda na juhudi  walizoweka kuhakikisha uzalishaji 

unafankiwa. 

 

Mitihani 

Hivi sasa wanafunzi wa mwaka wa 13 wamemaliza mitihani yao ya AS. Matokeo yao yatatoka 

Januari 12, 2021.Wanafunzi watachagua kama wangependa wapokee matokeo yao mkononi au 

kwa njia ya baruapepe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 



 

 

Kwa wanafunzi wa mwaka wa 9,11,12 na 13 mtapokea barua ambayo itakuwa na mitihani yenu na ada za 

Mei -Juni 2021 za mitihani ya mfululizo kabla ya muhula kuisha.Tafadhali, vyema kutambua kuwa ada ya 

hii mitihani inatakiwa mapema Februari. Malipo ya ada za shule yanatakiwa kuwa yameshafanyika ili 

wanafunzi waweze kuingia kwenye mitihani. 

 

Mitihani ya Mock ya mwaka wa 11, kwa kipindi kilichopita ilifanyika wiki ya kwanza ya Januari, sasa 

itafanyika wiki ya kwanza ya Machi Pamoja na mitihani ya Mock ya mwaka wa 12 na 13. 

 

Safari za kidarasa 

Maandalizi ya safari za kidarasa kwa sasa zinaendelea. Tunatarajia kutuma barua nyumbani kufikia 

mwisho wa huu muhula. Hizi zitakuwa na taarifa juu ya gharama, tarehe, na eneo la kila safari ya darasa 

Tarehe zijazo 

Tarehe Tukio 

Ijumaa Novemba 27 Sherehe ya Krismasi kwa Secondary: 1-3 usiku. Gharama sh 2000 

au sh 3000 kwenye mlango 

Jumannne Disemba 1 Siku isiyo na sare ili kuunga mkono  siku ya UKIMWI Duniani  

Jumatano Disemba 2 Siku ya michezo uwanja wa Kirumba. Kuanza sa 2:30 asbh 

Kirumba. Kumaliza saa 8:30 mchana Watoto watatakiwa kupelekwa 

na kuchukuliwa hapo Kirumba 

Ijumaa Disemba 4 Siku ya Mwisho ya Muhula wa Kwanza. Kutoa Ripoti. 

Muda wa kawaida wa kumaliza ni saa 9:15 mchana. Hakutakuwa na 

sherehe za kidarasa au chakula cha kugawa kutokana na Covid.   

Jumatatu Januari 4, 2021 Siku ya kwanza ya muhula wa pili 

  

Tarehe za sehemu ya mwaka uliobaki zinapatikana kwenye tovuti ya shule 

https://www.isamiloschool.org/calendar.   

Tunakutakia mapumziko mema ya Krismasi na mwak mpya.   

 

Wako, 

 

 

Rebecca Wema 

Mkuu wa Sekondari 


