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H Í R L E V É L 2019/3. január 23.
Tisztelt Szülők!
Ezen a héten befejeződik a tanév első féléve.
Január 28. már a második félév első tanítási napja. Ezúton tájékoztatom a családokat,
hogy hosszas kutatás, keresés után sikerült egy új kollégát a tantestületünkbe hozni!
Szükséges volt, mivel az angol tanáraink túlterheltsége sajnos komoly nehézséget
okozott, nem tudtunk sem szakkört, sem felzárkóztató foglalkozást tartani iskolánkban,
amikre nagy szükség lenne a megfelelő színvonalú nyelvtanításhoz.
Tehát hétfőtől egy nagy tapasztalatú középiskolai angol tanár – Hajas Attila érkezik
iskolánkba és átveszi a 7-8. osztályok tanítását. Ez órarendváltozást is jelent majd, amit
péntekig minden tanuló kézhez kap.
Változást jelent még, hogy Judit néni helyett Fruzsi néni fogja a 4/a osztályt tanítani –
így Judit néni terhelése is csökken, és Fruzsi néni szakkört és felzárkóztató foglalkozást
is tart majd a második félévben.
A Szentatya erdélyi látogatásának okán a Csíksomlyói Búcsú helyett, a Szentatya
csíksomlyói szentmiséjére szervezünk zarándoklatot Erdélybe. Ez a szentmise a
gyulafehérvári Érsek Úr rendelkezése értelmében már a búcsú részét képezi.
Az autóbuszos utazás május 30. csütörtöktől június 2. vasárnapig tart.
Csütörtökön utazunk Gyergyószentmiklósra, ahol megszállunk. Pénteken könnyed
turisztikai program lesz, szombaton reggel megyünk Csíksomlyóra, ahol a szentmise
lesz. Ez erős egy óra autóbusz utat, majd a parkolóhelytől függően 4-5 km. gyalogos
zarándoklatot jelent.
A szentmise után szabadidő a kegytemplomnál, este visszautazás Gyergyószentmiklósra.
Vasárnap reggel szentmise és utazás haza.
Szállás panzióban 2,3,4 ágyas szobákban, ellátás reggeli és meleg vacsora.
A költség a létszámtól és a valuta és üzemanyag áraktól függően várhatóan maximum
40.000,- Ft.
Jelentkezéseket a titkárságon, vagy az iskola e-mail címén várunk és a jelentkezés
sorrendjében fogadunk. Kérem, hogy február 4-ig jelezzék részvételi szándékukat – akik
még nem tették, mert jelentős külső érdeklődés is mutatkozik, de az iskolába járó
családok elsőbbséget élveznek!
Gyermeket kísérő nélkül nem vállalunk elvinni erre az útra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Käfer György
igazgató

