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H Í R L E V É L 2017/8. március 31.
Tisztelt Szülők!
A tanév hátralévő programjaival kapcsolatban az alábbiakban szeretném tájékoztatni
Önöket!
A tavaszi szünet április 13. csütörtöktől április 18. keddig tart! Április 18-tól nem
kötelező az iskolában a váltócipő használata.
Április 24-én hétfőn több megbeszélésre is hívjuk Önöket.
1. Fogadónap lesz 16,30-18 óra között. Erre az őszihez hasonlóan előzetesen lehet
interneten keresztül jelentkezni április 3. hétfőtől. A jelentkezés módjáról a
mellékelt tájékoztatóban olvashatnak, akinek nem sikerük időpontot foglalnia
esetleg, várjon majd a helyszínen, mert két időpont között is lehetséges a
tanárokkal beszélgetni.
2. 16 órától szülői munkaközösségi megbeszélés lesz a díszteremben, melyen jó
lenne, ha minden osztályt képviselne valaki.
3. A gyergyói (május 10-15) csereiskolai látogatással kapcsolatban megbeszélést
tartunk szintén a díszteremben, melyre kérném, hogy minden résztvevő gyermek
szülője vegyen részt. A teljes költség várhatóan 15.000,- Ft. lesz.
Mivel a cserelátogatás időpontja a fogadó iskola miatt a fenti időpontban lesz, a májusi
iskolai zarándoklat május 20-án, szombaton lesz Budapesten. Terveink szerint a
családos zarándoklat 9 órakor indul majd és a szentmise 12-kor várható, tehát ebédre
mindenki haza is érkezhet.
Mint azt már előre jeleztem, a Bíboros Atya a pedagógusok számára kötelező lelki napot
szervez május 25-én csütörtökön, ezért ez a nap: május 25. csütörtök, tanítás nélküli
munkanap lesz, az iskola be lesz zárva! Kérjük, minden család oldja meg a gyermekek
aznapi elhelyezését! Ígéretet kaptunk – mint iskolaigazgatók -, hogy a következő
években ezeket az időpontokat az éves program elkészülte előtt fogják meghatározni.
Megértésüket köszönjük!
Május 26-án pénteken lesznek az iskolai osztálykirándulások, a tervek szerint
Az utolsó tanítási nap június 15-én, csütörtökön lesz, a tanévzáró ünnepség pedig a
terveknek megfelelően június 21-én szerdán, délután lesz!
Kérjük, akinek lehetősége van rá, az adója 1%-ával támogassa az iskolánkat támogató
Szeretett Tanítvány Alapítványt adószám: 18097467-1-41, illetve a Magyar Katolikus
Egyházat technikai szám: 0011!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
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