
An raibh tú ag an 
nGaelscoil is an 
bhfaca tú an 
cheolchoirm? 
Gaelscoil Philib Barún’s 
Celebration Concert was a great 
success. 

Ghlac scoth na gceoltóirí páirt i 
gceolchoirm ag comóradh oscailt an 
halla nua ar an 24ú lá Márta seo mhic 
tharainn. B’iomaí buaicphointí a bhí 
ann idir fhilleadh Mhúinteoir Caoimhín 
(sa phictiúr ar dheis) ag canadh “Óró 
‘sé do Bheatha Bhaile”, nó Fran Keating 
ag canadh “Redemption Song” le Bob 

Marley.  Bhí caighdeán na fuaime sa halla 
thar barr agus tae agus cístí ag leath am.  Cad eile a bheadh uait?  
Thosnaigh an oíche le ceoltóirí traidisiúnta Craobh na Trá Móire de 
Chomhaltas Ceoltóirí Éireann.  Chan an Ad Hoc Choir trí amhráin bhinne as 
Gaeilge.  Bhí Jimmy O Brien Moran ann agus é curtha i láthair ag a 
gharneach agus a gharnia atá sa scoil agus do chríochnaigh an oíche airneáin 
le “Tonnta na Trá Móire” ag Rang 6.  Meas mór ag dul amach dóibh siúd a 
bhí ann ar an oíche. 

Bhuaigh siad an Teastas  
seo roinnt dalta a bhuaigh teastas an tseachtain seo 
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Ben faoi 
ghruaim 
Bhí rud eigin ag cur 
as do Mhúinteoir 
Ben oíche na 
ceolchoirme!! 

Ealaín Rachel 
Smith 
Bhronn Coiste na dTuistí 
pictiúr de bhá na Trá 
Móire ar Mhúinteoir 
Daithí ar oíche na 
ceolchoirme 

Chuaigh Rang 4 ar 
thuras go Supervalu le 
foghlaim faoi bhia.  
Bhlaiseadar gach saghas 
bia nua ann ach bhí 
iontas orthu cinnte ag an 
gcúntar feoil!!! 

CÉITLÍN NÍ AILÍN  
‘NACH Í AN CAINTEOIR 

GAEILGE IS FEARR INA 
RANG’

EMMET Ó COIRC 
‘LABHAIR SÉ GAEILGE LENA 

CHAIRDE' 

HANNAH NÍ AODH 
GO MAITH AG SNAMH ROTHAIOCHT AGUS GAEILGE



Cúrsaí Spóirt 
Sacair 
Tá foirne sacair na mbuachaillí agus na gcailíní ag glacadh páirt faoi láthair sna comórtais Ribena 5 a side.  Múinteoirí Ben agus 
Orla atá i mbun na bhfoirne seo agus sinn ag súil go bhuafaidh siad na craobhacha amach. 
Lúthchleasaíocht 
Tá na trialacha lúthchleasaíochta ar siúl sa scoil an tseachtain seo.  Rachaidh na daltaí a ghnóthaíonn áiteanna ar fhoireann reatha 
na scoile go dtí an RSC ar an Aoine an 5ú lá Bealtaine. 
Coiste na Scoile Gníomhaí 
Tá na ranganna ar fad ag rith go rialta sa scoil agus comórtas ar cioca rang is fearr.  Faoi láthair tá Rang 3 chun tosaigh.  
“Rithimid Déardaoin agus De Máirt” arsa Tadhg Denton.  “ Tá sé deacair rith suas an cnoc taobh leis an scoil”.  
Dar le Gráinne Ní Choileán “ Tá a lán daoine in ár rang agus táimid go maith ag rith”  
 
Imeachtaí  
Cóineartú 
Chuaigh daltaí rang 6 faoi lámh an easpaig ar an 7ú lá Aibreán in éineacht le Gaelscoileanna eile Phort Láirge.  Bhí an-lá ag gach 
duine.  Chan Robin, Milly, Méabh agus Rosie ag an sermanas.  “Ní raibh mé neirbhíseach ach cheapaim gur chanamar ró ard’, arsa 
Robin Ní Chonchubhair.  Ní dheachaigh Jodi faoi lámh ar an lá ach bhí sí sa lucht féachana.  “ Bhí an searmanas rófhada “ arsa Jodi.   
“Bhí an t-easpag an-dheas” dar le Robin Ní Shúilleabháin.  Thóg Rosie agus Reece suas pictiúr agus plannda mar bhronntanas  
Céad Comaoineach / First Communion 
Tá Rang 2 ag ullmhú don Chomaoineach a bheidh ar siúl go luath. 
13ú lá Bealtaine 11:00 i Séipéal na Croise Naofa, Trá Mhór.  11:00.  Fáiltiú is grianghraifeanna ina dhiaidh sa scoil ó 12:00 go dtí 
13:00 
“Is mise Caoimhe agus beidh mé ag déanamh mo chomaoineach ar an 13ú lá Bealtaine.  Tá gúna bán agam síos go dtí mo rúitín  
Bhí mé sásta leis an chéad ceann a roghnaigh mé le mo mhamaí.  Táim ag súil go mór leis an lá”, arsa Caoimhe.  
Níl gúna ag Conor Ó Faoláin.  ‘Tá carbhat cuachóige dubh agam agus bástcóta dúghorm agam.  Fan go bhfeiceann sibh mé”, arsa 
Conor 

Waterford’s Got Talent 
Tá talainn ag Shaylyn agus ag Bríd i Rang 2.   
Comhghairdeachas do Bhíd agus Séalan i Rang 2 ata atá sa chraobh ag Waterford’s Got Talent ag canadh an 
amhráin “Sráideanna Londain”.  Tá siad i mbun feachtais bailiúcháin airgid ar son Focus Ireland ar son daoine gan 
dídean.  Guímid gach rath orthu.  

“Táim fíorbhuíoch as an airgead a tugadh dom ar son 
Cromglinn agus an Cros Dearg” Múinteoir Daithí 
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MÍLE BUIOCHAS Ó MHÚINTEOIR DAITHÍ 
Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil do phobal na scoile atá tar éis an 
méid sin urraíochta a bhronnadh do mo thuras rothaíochta carthanachta ar son 
Oispidéal Cromghlinn agus an Cros Dearg.  Tá beagnach míle euro bailithe ar chárta 
urraíochta a bhfurmhór ó phobal na scoile.  Mo mhíle buíochas.  Beidh me ag imeacht 
ar an Aoine seo chugainn an 28ú lá ag taisteal 500km timpeall Cúige Mumhan.  

I would like to thank all those who have contributed so generously with sponsorship for the 
Munster Airport Challenge 500km cycle in aid of Crumlin’s Children’s Hospital and the Red 
Cross. I along with other local cyclists will undertake to cycle around the airports of Munster 
next weekend. Well over €10,000 has been gathered to date and the school community here has 
contributed almost €1000 of that. Well done!!!  
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