Kedves Szülők!

2. sz.

Az új tanév elindításának nehéz, izgalmas napjai és hetei állnak mögöttünk. Köszönjük a tanévkezdéshez
nyújtott segítségüket, türelmüket!
Októberi programjainkat történelmünk két kiemelkedő eseményére való megemlékezés határozza
meg. Fontosnak tartjuk gyermekeink hazaszeretetre nevelését, hiszen ezzel magyarság- tudatunkat
erősítjük.
A világ katolikusai minden év két hónapját Szűz Máriának ajándékozzák, májust és október hónapját: ebben
a hónapban a szentolvasót imádkozzuk sűrűbben, odaadóbban. A legenda így szól: „Egy jámbor szerzetes
a XIII. században gyakran és szívesen imádkozott el ötven Üdvözlégyet egymás után. Egyszer
imádságát követően látomásban megjelent előtte Szűz Mária, s homlokát ugyanannyi rózsából
font füzér díszítette, mint ahány üdvözlégyet a szerzetes elmondott. A legenda szerint innen ered
a rózsafüzér elnevezés.”

Az igazság ünnepel!
Lelkünk széjjeljár a légben,
Örök bíró él az égben,
Nem estünk hiába el!
Október havi programok:
6.

6.

7.30 – 17. 00 óráig

Az aradi vértanúk emléknapja
Az emlékműsort 6. osztályos tanulóink két alkalommal adják elő 8.00
órakor és 8.20 órakor, intézményi keretek között. Erre az alkalomra
tanulóink ünnepi egyenruhájukat viseljék.
A városi megemlékezésen (melyre a Csokonai Ált. Isk. diákjai
készültek) iskolánkat 6. osztályos tanulók képviselik. Az ünnepi
megemlékezésre 17.00 órakor, a Petőfi Művelődési Központban
kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk!
EBÉD – és ÚSZÁSOKTATÁS BEFIZETÉSE

8.

Jubileumi zarándoklat (külön értesítés szerint)

13.

Jubileumi éjszakai olvasókuckó (külön értesítés szerint)

19.

17.00 óra

Nyitó Szülői Munkaközösségi értekezlet

22.

Október 23-i emlékműsor
Az 1956-os forradalom-és szabadságharc emlékműsorát a 8.
osztályosok adják elő 9.00 órakor a Fiatalok házában. Ezen a napon
növendékeink ünnepi egyenruhájukat viseljék.

23.

Ahogy már előző szülői levelemben tájékoztattam Önöket, a városi
megemlékezésen a Szent László Általános Iskola 8. osztályos
növendékei fognak szerepelni. Az ünnepi műsor 8.00 órakor kezdődik
majd, részletesebb információt majd az osztályfőnök küld Önöknek.

25 - nov. 1.

Őszi szünet

November 2.
Osztálymisék: október

3.
10.
ünnepén vesz részt szentmisén)
17.
november
7.
14.
21.

1. tanítási nap „A” hét
5-6. oszt.
4. osztály (9-én Nagytétényben, a Világmisszió országos
3. oszt.
2. oszt.
1. oszt.
8. oszt

Befejezésül és hangsúlyosan!
-

Felelősek vagyunk tanulóink lelki egészségéért is! Kérjük Önöket, hogy a televíziós műsorokat jól
megválasztva engedjék nézni gyermekeiknek és továbbra is külön felhívom a figyelmet a facebook szülői
kontroll nélküli használatának veszélyeire is.

-

A tanórák védelmében kérem Önöket, hogy a tanulókat tanórán, és a délutános foglalkozások ideje
alatt se zavarják! Ha sürgős üzennivalójuk, mondanivalójuk van gyermekeik számára, azt a
titkárságon keresztül legyenek szívesek megtenni. Köszönjük!
Ha (valamilyen oknál fogva) tanóra alatt kell jönniük gyermekeikért, akkor (ha már jelezték az
órát tartó pedagógusnak) a folyosón legyenek szívesek várakozni! Köszönjük!

-

Novemberi – decemberi előzetes (kiemelten):
4.
Jubileumi kis tudósok napja
10.
11.
15-étől
16.
24.
27.

Nyílt órák: 1-2. óra alsó tagozat,
Márton napi rendezvény (felelős: 5. osztály + 5. osztályos SzMK
Alsó tagozatos fogadórák
Felső tagozatos fogadóóra
Nyílt órák: 1-2. óra felső tagozat,
Székesfehérvár – Adventi udvar (színjátszókör)

