
 

School Name 
St. Annes 
Primary School 

St. Joseph's Boys 
National School 

Coláiste na Trócaire 
Secondary School 

Church Street 
National School 

The Beehive 
Play Learn Grow 

District/Area Rathkeale and surrounding areas. Rathkeale and surrounding 
areas. 

Rathkeale and 
surrounding areas. 

Rathkeale and surrounding 
areas. 

Rathkeale and surrounding 
areas inclusive of Croagh, 
Ballingarry, Newcastle West, 
Adare. 

Type of School Primary School Boys Junior Infants to 1st 
class 4-8-year-olds approx. Girls Junior 
Infants to 6th class (4-12-year-olds.) 

National School for boys from 
7-12 years old. 

Secondary School National Primary for boys and 
girls aged 4-12. 
 

Crèche for children 3 months to 
5-years-and-eight-months old, 
subject to availability. 
See information letter, The 
Beehive PLG (link below). 

Location Thomas Street, 
Rathkeale, 
Co. Limerick. 
V94 YY15 

Thomas Street,  
Rathkeale, 
Co. Limerick. 
V94 EH60 

 Church Street, 
Rathkeale,  
Co. Limerick. 
V94 P588 

Well Lane, 
Rathkeale,  
Co. Limerick.  
V94 D2V9 

Contact Name Mairéad O’Donnell or  
Sinead O'Leary 

Hilary Pratt  Niall West, Principal Méabh O'Kelly 

Phone/Email (069) 64779 
info@stannesps.ie 

(087) 6054162 
rathkealebns@gmail.com 

 (069) 64571 
info@rathkealens.ie 

(069) 63505 
thebeehiveplg@outlook.com 

Notes “DEIS Band 1 school with pupil teacher 
ratio 1:21, this is smaller at certain times 
of year. (Sept- Nov, March- June.) Free 
lunch Programme (children are provided 
with free snack and hot meal each day.) 
Breakfast Club and After School Service 
funded by the National Childcare 
Scheme. Social and Emotional Classes  
Free music, dance, GAA lessons. Art 
therapy tutor onsite. Small group literacy 
and numeracy. School books at 
discounted rate. School Transport 
Provided. Onsite free summer camps.” 

“We are a DEIS band 1 school 
who can offer extra supports 
to children including 
breakfast clubs, school 
lunches and after 
school activities and learning 
support. We have a smaller 
pupil teacher ratio of 21:1 
but at certain times during 
the year we have smaller 
classes.” 

 “We are a two teacher, co-
educational school situated in 
the town of Rathkeale. We offer 
a child-centred approach to 
teaching and learning with the 
needs and requirements of each 
individual child at the heart of 
our school ethos. The multi-
classrooms offer children the 
opportunity to grow together in 
learning – children encourage, 
support, and learn from each 
other.  In a small class, a child 
can grow in confidence at a 
pace which suits them.” 

“We will enrol families from any 
area, but we do not provide a 
pickup or drop off option.” 

 
The Beehive PLG information letter (PDF) 
St. Anne’s School Brochure (PDF) 
Church Street National School Leaflet 2021 (PDF) 
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Назва школи 
St. Annes 
Primary School 

St. Joseph's Boys 
National School 

Coláiste na Trócaire 
Secondary School 

Church Street 
National School 

The Beehive 
Play Learn Grow 

Район/ 
Область 

Раткіл та прилеглі території. Раткіл та прилеглі території. Раткіл та прилеглі 
території. 

Раткіл та прилеглі території. Раткіл та прилеглі території, 
включаючи Кроу, Баллінґаррі, 
Ньюкасл Вест, Адар. 

Тип школи Хлопчики початкової школи Молодші 
немовлята до 1 класу 4-8 років прибл. 
Дівчата молодші до 6 класу (4-12 
років.) 

Національна школа для 
хлопчиків 7-12 років. 

Середня школа Національне початкове 
училище для хлопчиків і 
дівчаток 4-12 років. 

Ясла для дітей від 3 місяців до 
5 років і 8 місяців, за 
наявності. 
Див. інформаційний лист The 
Beehive PLG (посилання 
нижче). 

Розташування Thomas Street, 
Rathkeale, 
Co. Limerick. 
V94 YY15 

Thomas Street,  
Rathkeale, 
Co. Limerick. 
V94 EH60 

 Church Street, 
Rathkeale,  
Co. Limerick. 
V94 P588 

Well Lane, 
Rathkeale,  
Co. Limerick.  
V94 D2V9 

Контактна 
Особа 

Mairéad O’Donnell or  
Sinead O'Leary 

Hilary Pratt  Niall West, Principal Méabh O'Kelly 

Телефон/ 
електронна 
пошта 

(069) 64779 
info@stannesps.ie 

(087) 6054162 
rathkealebns@gmail.com 

 (069) 64571 
info@rathkealens.ie 

(069) 63505 
thebeehiveplg@outlook.com 

Примітки «Школа DEIS Band 1 із 
співвідношенням учнів і викладачів 
1:21, у певну пору року це менше. 
(вересень – листопад, березень – 
червень.) Безкоштовна програма обіду 
(дітям щодня надаються безкоштовні 
перекуси та гаряче харчування.) Клуб 
для сніданків та післяшкільне 
обслуговування, що фінансується 
Національною програмою догляду за 
дітьми. Соціальні та емоційні заняття 
Безкоштовні уроки музики, танців, 
GAA. Вихователь арт-терапії на місці. 
Малогрупова грамота та рахунок. 
Шкільні підручники зі знижкою. 
Шкільний транспорт надається. 
Безкоштовні літні табори на території.” 

«Ми школа DEIS band 1, яка 
може запропонувати 
додаткову підтримку дітям, 
включаючи клуби для 
сніданків, шкільні обіди та 
позашкільні заходи та 
підтримку навчання. У нас 
менше число учнів і 
викладачів 21:1, але в певні 
години протягом року у нас 
є менші класи». 

 «Ми школа з двома вчителями 
та спільною освітою, 
розташована в місті Раткіл. Ми 
пропонуємо орієнтований на 
дитину підхід до викладання 
та навчання з урахуванням 
потреб і вимог кожної окремої 
дитини, що є основою нашої 
шкільної атмосфери. 
Багатокласні кімнати дають 
дітям можливість розвиватися 
разом у навчанні – діти 
заохочують, підтримують та 
навчаються один у одного. У 
маленькому класі дитина 
може рости впевнено в темпі, 
який їй підходить». 

«Ми зараховуємо сім’ї з будь-
якого регіону, але ми не 
надаємо можливість 
самовивезення чи висадки». 

 
Інформаційний лист Beehive PLG (PDF англійською) 
Шкільна брошура Святої Анни (PDF англійською) 
Листівка для національної школи Черч-стріт 2021 (PDF англійською) 
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