Kedves Szülők!

4.sz

Csillag közelít. Már csak napok, órák kérdése és szívünk ajtaján ismét kopogtatnak.
Ha küszöbünk előtt egy szállástalan szegény pár kérne bebocsátást, hogy nálunk is
megszülethessen a Gyermek - ne tétovázzunk. Hisz lehet, hogy évek óta azért vagyunk
híjával valaminek az ünnepek alatt, napokkal később azért tombol bennünk az üresség
érzése, mert Őt, a legilletékesebbet kizártuk életünkből.
Legyen az idei karácsony a megtalálás, a rátalálás ünnepe, hogy a fakó napokra is
maradjon legalább egy kicsike fénysugár, mely utat mutat.
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Jön a Mikulás…. (alsó és felső tagozatos osztályrendezvények)
Városi „Adventi gyertyagyújtás” a 4-5. osztályosok és a színjátszókör tagjainak
szereplésével
Fogadalmi fa felállítása
8. osztályosok próbafelvételije az iskola épületében, a kijelölt
osztálytermekben. Gyülekező: 09.40 óra
Korcsolyázás - felső tagozat; színházlátogatás - alsó tagozat (külön
értesítés szerint)
Utolsó tanítási nap. Karácsonyváró játszóház, angyalkázás karácsonyvárás osztályszinten.
Ezen a napon 14.00 óráig tart a tanítás. A tantestület elfoglaltsága miatt
EZEN A NAPON ÜGYELETET sajnos NEM tudunk biztosítani.
Megértésüket és segítségüket nagyon köszönjük!

21.

Tanítás nélküli munkanap, szakmai nap. Ezen a napon a diákoknak már
nem kell iskolába jönni.

Dec. 22 – január 2.

Karácsonyi szünet
December 24-ét, a Szenteste napját 2022. június 11-én szombaton
dolgozzuk le.

Január 3.

Első tanítási nap: „B” hét, hétfő

Januári előzetes
18.

Szent Margitra emlékezünk a 4. osztályosok előadásában

21.

I. félév vége, osztályozó értekezlet

Osztálymisék:

dec. 19.
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Kedves Szülők!
Advent folyamán hétköznaponként (hétfőtől péntekig) Gergely atya és Bona atya szeretettel várja
gyermekeiket a hagyományos hajnali szentmisékre, a rorátékra. Ezeken a szentmiséken való részvétel
felejthetetlen élményt nyújt a gyermekeknek, és a szülőknek is, ha módjukban áll elkísérni őket. A
szentmise helyszíne (az alacsony létszám miatt) a katolikus templom.
Egyéb:
- Hálásan köszönöm azoknak a szülőknek a bátorító, bíztató szavait, pozitív észrevételeit, akik
megerősítik az iskolánkban folyó lelki, szellemi és szakmai munkát.
-

Köszönöm azoknak a szülőknek a segítségét is, akik az iskola alapítványának támogatásával és
egyéb támogatással hozzájárultak iskolánk színvonalasabb működéséhez és a járványügyi óvó
intézkedéseink alaposabb betartásához. Egyúttal örömmel értesítem Önöket, hogy előző szülői
levelem/őszi szünet óta eltelt időszakban hozzávetőlegesen 200 000 Ft szülői adomány érkezett az
alapítvány számlájára. Köszönjük!

-

Tájékoztatásképpen → Az előző évekhez hasonlóan gazdag programmal készültünk erre a tanévre
is, annak érdekében, hogy színesítsük diákjaink iskolai életét, és minél sokoldalúbban fejlesszük
személyiségüket.
Azonban a tovább fokozódó pandémiás helyzet nem tette lehetővé, hogy ezeket maradéktalanul
megvalósíthassuk.
Nagyon bízunk abban, hogy a következő naptári év során a járványügyi helyzet kedvezőbben
alakul, javul, és lehetővé válik programjaink, rendezvényeink teljes körű megszervezése,
lebonyolítása.
Levelemet kiegészítettem néhány fotóval, - hiszen korlátozottak az épületbe belépés lehetőségei-,
így bepillanthatnak az iskolai adventi várakozás mozzanataiba, illetve elküldöm a mini játszótér
képeit is.

-

A koronavírus-járvány idején megélt advent elmélyítheti bennünk azt, hogy szükségünk van
egymásra.
„Szükségünk van egymásra, az ember egy másik ember számára az igazi ajándék, és a
találkozások a szeretet megváltó erejét fejezik ki.
A járványhelyzetben át kell élnünk azt, hogy korlátaink vannak, és várjuk a segítséget. Ez pedig azt
tudatosítja az emberekben, hogy mindannyian kiszolgáltatottak vagyunk, nem csak a saját
kezünkben van a sorsunk. Ez is erősít bennünket, mert a másik emberbe vetett bizalmunkat növeli.
Látható, tapasztalható, hogy az emberek jobban hagyatkoznának egymásra, a kényszerű
távolságtartás ellenére a bizalom mintha mégis nőne köztük, köztünk”
(Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke)

Munkatársaim nevében kegyelemteljes, békés, szép karácsonyi ünnepeket kívánok Önöknek.
2021. december 1.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hetényi Anikó
intézményvezető

