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Beidh deis iontach do theaghlaigh teacht go dtí Gaeltacht na
nDéise chun deireadh seachtaine spraoiúil a chaitheamh ann
ón Aoine 17 go dtí an Domhnach 19 Feabhra 2017.
Tá an deireadh seachtaine á eagrú ag Coláiste na Rinne i bpáirt le Glór na nGael chun deis a
thabhairt do theaghlaigh saoire a bheith acu i gceantar Gaeltachta. Beidh lóistín, béilí agus
imeachtaí ar fad eagraithe don deireadh seachtaine.
Mar chuid d’imeachtaí na deireadh seachtaine, beidh amhránaíocht, cluichí do pháistí, turas go
dtí an trá, ealaíon agus spórt. Beidh an féile cheoil traidisiúnta Tionól Niocláis Tóibín ar siúl sa
Rinn ag an am gcéanna agus beidh deis ag na teaghlaigh atá ag freastal ar an deireadh
seachtaine páirt a ghlacadh in imeachtaí an Tionóil saor in aisce. bpáistí le Gaeilge deis a
bheith acu teacht chun na Gaeltachta.
Tuilleadh ar lch. 2

Deireadh seachtaine do
theaghlaigh le Gaeilge
i nGaeltacht na nDéise!

Ar lean ó lch. 1

“Tá áthas orainn anois, ag comhoibriú le Glór na nGael agus an taithí atá acu sa réimse
seo, go bhfuil Coláiste na Rinne ábalta an rogha seo a chur ar fáil do thuismitheoirí,”
ar sé.
Chuir Bainisteoir Forbartha le Glór na nGael, Marcas Mac Ruairí le focail an Uasal
Suipéil: “Is deis iontach é seo do theaghlaigh Ghaeilge atá ag iarraidh go mbeidh deis
ag a bpáistí an eispéireas Gaeilge a bhlaiseadh taobh amuigh dá mbaile féin. Cuirfidh
an t-imeacht go mór le taithí dearfach s’acu ar an teanga.”
Tá pacáistí éagsúla curtha le chéile don deireadh seachtaine le costas €120 do dhuine
fásta agus €80 do pháiste don deireadh seachtaine, praghas a chlúdaíonn gach béile,
lóistín agus imeachtaí. Beidh lacáiste curtha ar fáil ó Ghlór na nGael don triú pháiste in
aon teaghlach agus gach páiste ina dhiaidh san.
Tá breis eolais le fáil ar shuíomh Choláiste na Rinne www.anrinn.com nó labhairt le
058 4 6128 nó ó Chabríní de Barra, Glór na nGael 083 445 5914 / cabrini@glornangael.ie. Tá an t-eolas ar shuíomh Ghlór na nGael chomh maith ar www.glornangael.ie.

Tá Glór na nGael ag clárú coistí
do 2017 anois.
Tá sár obair agus obair chróga ar siúl ag teaghlaigh fud fad na hÉireann ag tógáil
páistí le Gaeilge. Bíodh siad sa Ghaeltacht nó taobh amuigh de bíonn brú síoraí ón
Bhéarla ann.
Sa chomh théacs seo, is mór an tábhachtach do pháistí, a bhfuil Gaeilge ón chliabhán
acu, go mbíonn beocht ag an teanga taobh amuigh den bhaile féin.
Tá Glór na nGael ag clárú coistí do 2017 anois. Tugann oifigigh fhorbartha Ghlór na
nGael comhairle maidir bunú agus riaradh coistí pobail agus ar an phleanáil teanga agus
treoir maidir leis na rudaí gur féidir a bhaint amach.
Más é gur mhaith leat coiste deonach a bhunú leis an Ghaeilge a chur chun cinn i do
cheanter, le timpeallacht Ghaelach a chruthú agus deiseanna úsaid na Gaeigle a
fhorbairt, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag fiosru@glornangael.ie nó ar guthán ag
046 943 0974.
Tá Foirm Chlárúcháin 2017 ar fáil anois ag www.glornangael.ie

Imeachtaí do Theaghlaigh i gCo Phort Láirge
Eanáir go Aibreán 2017.
DÁTA
10/01/17
ar
aghaidh

AM
Gach
Máirt ó
10.30rn
go
12.00 nón

ÁIT
An Leabharlann,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge

IMEACHT
Glór Teaghlaigh, Grúpa
Súgartha Dhún Garbhán

17/02/17
go dtí
19/02/17

6.00in ar
17/02/17
go dtí
2.00in ar
19/02/17

Coláiste na
Rinne,
An Rinn,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge

Deireadh Seachtaine do
Theaghlaigh le Gaeilge.

11.00in

An Leabharlann,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge

Scéalaíocht, Rannta &
Amhráin do Theaghlaigh
leis páistí óga

Rian Glas na
nDéise, Darú,
Co Phort Láirge

Siúlóid Treoirithe do
Theaghlaigh.

07/03/17

11/03/17

28/03/17

04/04/17

11.00rn

11.00rn

11.00rn

NÓTAÍ
Saor Spraoi, Rannta,
Amhránaíocht & eile trí
Ghaeilge do
theaghlaigh leis páistí
réamhscoile.
Grúpa dátheangach.
Ar siúl i rith laethanta
oscailte scoile amháin.
Lóistín, gach béile &
clár imeachtaí
cuimsitheach.
Comhpháirtíocht leis
Coláiste na Rinne
Imeacht Seachtain na
Gaeilge.
Comhpháirtíocht leis
Coiste Cúram Leanaí
Phort Láirge
Scéalta faoin iarnród
fadó & tóraíocht síoga.
Imeacht Seachtain na
Gaeilge.

An Leabharlann,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge

Simon & Cairde.
Sábháilteacht Bóthar do
Theaghlaigh leis páistí óga

An Leabharlann,
Dún Garbhán,
Co Phort Láirge

Simon & Cairde.
Sábháilteacht Bóthar do
Theaghlaigh leis páistí óga

Comhpháirtíocht leis
Coiste Cúram Leanaí
Phort Láirge
Seisiún 1 as dhá
sheisiúin.
Comhpháirtíocht leis
Coiste Cúram Leanaí
Phort Láirge
Seisiún 2 as dhá
sheisiúin.
Comhpháirtíocht leis
Coiste Cúram Leanaí
Phort Láirge

An deich rud
is mó a deir
deartháracha
agus
deirfiúracha le
chéile!

1. Tabhair dom é ANOIS!
2. Is liomsa é!
3. Tá mise chun a rá le mámaí!
4. Ná habair le mámaí!
5. Níl sin cothrom!
6. Ná bí do mo chóipeáil mar sin i gconaí!
7. Ba mhaith liom an tsíochán tosaigh. Dúirt mé é ar dtús!
8. A dhaidí, ní thabharfaidh sé an cianrialú dom.
9. Is tusa mo chara is fearr.
10. Beidh mé anseo nuair a bheidh mé de dhíth ort!

