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Tisztelt Szülők!
Szeretettel köszöntök minden családot 2016. év első tanítási napján!
Az Új esztendőben kívánok minden családnak boldogságot, egészséget és békét, terveik
váljanak valósággá! Kérem, hogy az iskola keresztény közösséggé formálásában,
gyermekeik mind jobb nevelési körülményeinek elősegítésében szeretettel, nyitottsággal
és támogatással vegyenek részt!
Január 6-án, szerdán vízkereszt ünnepe, parancsolt ünnep lesz! Reggel a Kertvárosi
Templomban lesz szentmise, tehát az iskola helyett, a templomhoz hozzák kérem a
gyermekeket, 7-7,45 között. A szentmisén természetesen a szülőket is szeretettel látjuk!
A tanítási év első félévének utolsó tanítási napja január 22. péntek lesz!
Addig még van lehetőség a félévi bizonyítványok osztályzatainak kozmetikázására.
Kérem, hogy akinek a következő tanévben első osztályba jövő testvére vagy ismerőse van,
az jelentkezzen mihamarabb, mert a jelentkezés időpontjának is van jelentősége!
Január 13-án, szerdán lesz az iskolai kápolna búcsúja. Ezen a napon a szokásoknak
megfelelően délután 4 órakor szentmisét tartunk az iskolában, melyen minden tanuló
számára a részvétel kötelező, és szeretettel várjuk a kedves családokat is!
Május 12-16. között az iskola zarándoklatot szervez a csíksomlyói búcsúba.
Hamarosan küldöm a részletes programot is, egyenlőre azt jelzem, hogy a részvétel
költsége 35-40 ezer forint között lesz félpanziós ellátással. Családokat, illetve nagyobb
gyermekeket tanári vagy írásban megbízott egyéb felnőtt kíséretében várunk szeretettel!
Június 1-6. között látogatnak hozzánk a gyergyói testvériskola diákjai és tanárai – ebben
az évben mi vagyunk a fogadók.
A szokásos rend szerint fog történni a látogatás, kérjük az elszállásoláshoz a
jelentkezéseket január hónap folyamán a titkárságra, vagy elektronikusan az iskola
címére jelezzék. Természetesen lehetőség szerint, akik tavaly részt vettek a mi
utazásunkon, illetve szeretnének bekapcsolódni az évente megvalósuló programba, azok
jelentkezését várjuk elsősorban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Käfer György
igazgató

