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H Í R L E V É L 2018/17. november 12.
Tisztelt Szülők!
A 2019. januári ebédbefizetés időpontjai a következők lesznek:
December 11. Kedd: 13-17 ó.
December 12. Szerda: 7,30-13,00 ó.
Pótbefizetés: December 18. Kedd: 8-12.
AZ UTALÁSOS FIZETÉSI HATÁRIDŐK AZONOSAK A KÉSZPÉNZES FIZETÉSI
HATÁRIDŐKKEL!

2019.JANUÁR étkezési díjak21napra
Napközi (625/312,5 Ft,-)
Ebéd (475/237,5 Ft,-)
Ebéd +tízórai vagy uzsonna (545/272,5 Ft,-)

100%
13125,- Ft,9975,- Ft,11445,- Ft,-

50%
6565,- Ft,4990,- Ft,5725,- Ft,-

December 15-én, szombaton karácsonyi kézműves ajándékkészítés lesz iskolánkban
délelőtt. Az előző szombati munkanaphoz hasonlóan 12 óráig tart a foglalkozás, 12-13
óra között kérjük, vigyék haza a gyermekeket. Erre a napra étkezést nem rendeltünk!
Tisztelettel kérem, hogy családi körben foglalkozzanak egy kicsit gyermekeikkel a
rendeltetésszerű épülethasználat kérdésével. A most egyre több helyen kifestett, felújított
iskola falin, ajtóin egyre több lábnyomot lehet találni, és nem hiszem, hogy az
otthonokban szokás az ajtók lábbal történő becsukás, a falak taposása.
A karácsony előtti utolsó tanítási nap december 21. péntek lesz!
Eldőlt, hogy az erdélyi testvériskolai látogatás 2019. május 1-6. között lesz! Mi fogunk
Gyergyótekerőpatakra utazni. Kérem, hogy január végéig a titkárságon, vagy az
a.apostol1@upcmail.hu címen jelezzék gyermekük részvételi szándékát.
Várjuk azokat, akik eddig részt vettek a programban, és természetesen új résztvevőket is
hívunk. A programot a meghívó iskola szervezi, szokott lenni kirándulás, néptáncos
vigasság, kulturális-idegenforgalmi program. A mostani látogatás költsége az autóbusz
költség, ami a résztvevők számától függően 10-esetleg 15 ezer forint. minél több
résztvevő, annál kisebb összeg. A csoportot iskolánkból rajtam kívül minimum 2-3
pedagógus kolléga kíséri. A szállás és ellátás családoknál történik, az egy év múlva
esedékes viszontlátogatáskor pedig a vendég gyermekek elszállásolását és ellátását
kérjük az utazás résztvevőitől.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Käfer György
igazgató

