Kedves Szülők!
8. sz.
„A nagyböjti időben lemondásokat határoztunk el, vagy épp arra törekedtünk, hogy javítsunk lelki
életünkön, többet imádkozzunk. Most, hogy a böjti időszak lassan véget ér, érdemes számot vetni: miben
növekedtünk, miben van még szükségünk fejlődésre? Az ünnep bőven megadja a számadáshoz és az új
elhatározásokhoz szükséges lelki táplálékot, így „ihletben” nem lehet hiány.
Imádkozzunk többet, fordítsunk nagyobb figyelmet családunkra, közösségünkre, segítsünk a rászorulón,
örüljünk együtt (és ne legyünk irigyek) az örvendezőkkel! Formáljuk át a világot, tegyük a szemlélődők, a
keresők számára ellenállhatatlanná a kereszténységet, ahogy tették ezt az első keresztény közösségek is
kétezer évvel ezelőtt, hiteles élettel és a feltámadásból fakadó örömmel.
A sír üres, a Megváltó él. Krisztus feltámadt, alleluja!”

Április havi programok
4.

A következő tanév 1. osztályos tanulóinak beiratkozása

8.

Nagyböjti tanulói lelkinap
Passiójáték a 8. osztályosok előadásában
A tanulói lelki nap az osztály programjának megfelelően zajlik.
A tanulók szülői kikérővel 14.00 órakor hazamehetnek.

11.

„Verssor az utcazajban…” – jubileumi költészet napi program
(meghívott vendégekkel, külön forgatókönyv szerint)

12.

Húsvétváró játszóház,
Ezen a napon tanulóink 14.45 óráig tartózkodnak az iskolában.
A tantestület elfoglaltsága miatt ÜGYELETET sajnos NEM tudunk
biztosítani!
Megértésüket és segítségüket nagyon köszönjük!

13.

Tanítás nélküli munkanap – Igazgatói szünet

14-19.

Húsvéti szünet

20.

Első tanítási nap „A”

22.

Föld napja/fa- és virágültetés, takarítás (külön forgatókönyv szerint)
Kérjük Önöket, hogy erre a napra gyermekiknek biztosítsanak
gumikesztyűt!

25.

Szabadtéri „Medvematek” (külön forgatókönyv szerint)

27.

Egyház megyei labdarúgó bajnokság, Szent László – kupa, melyet
iskolánk
szervez

28

Fenntarthatósági témanap (külön forgatókönyv szerint)

Osztálymisék:
Április
Április
Május
Május
Május
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1.
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15.
20.

10.
24.
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Mária-köszöntő, Anyák napja a katolikus templomban (1.o.),
Erre a szép eseményre minden kedves Édesanyát szeretettel várunk!
Alsó tagozatos fogadóórák
Felső tagozatos fogadóórák
6., 8. évfolyamos tanulók országos kompetenciamérése:
szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv
(az érintett szülőknek külön küldünk tájékoztatás)
Tanítás nélküli munkanap. Ezen a napon a tanulóknak nincs tanítás.
A pedagógusok elfoglaltsága miatt ügyeletet sem tudunk biztosítani.
Megértésüket, segítségüket köszönjük!
Elsőáldozás
„Tiéd a színpad…” Diák ki mi tud?

Kedves Szülők!
- Jubileumi évünket sok szép programmal színesítettük, gazdagítottuk (25).
Az elmúlt héten került sor három kiemelt rendezvényünkre, eseményünkre: jubileumi kiállításunk
megnyitójára, Tabódy István alapító atya emlék-estjére és a Hálaadó szentmisére.
Mindhárom alkalomra nagyon szépen, igényesen felkészültünk. Növendékeink részvétele, hozzáállása
lelki, szellemi és fizikai értelemben is példaértékű volt. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Köszönjük, hogy nagyon sokan osztoztak örömünkben!

- Egyúttal szeretném megköszönni Baljer Bence és Ádám Annamária szülők nagylelkű adományát,
mellyel kiállításunk megnyitójának fogadását támogatták!

Kedves Szülők!
Kérjük Önöket, ne feledkezzenek meg iskolánk alapítványáról!
Adójuk 1 %-ának felajánlásával gyermekeik tanítási környezetét tehetik szebbé, változatosabbá,
korszerűbbé.
Támogatásukat nagyon köszönjük!
A rendelkező nyilatkozaton az adószámot kell feltűntetni.
Adószám: 18494486 – 1 – 07
-Április közepén a keresztény-katolikus egyház legnagyobb ünnepére készülünk. Arra kérem Önöket,
hogy a húsvéti szentmiséken gyermekeikkel együtt minél többen vegyenek részt!
Magam és munkatársaim nevében szép, örömteli húsvéti ünnepeket kívánok!

2022. Szent György hava
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hetényi Anikó igazgató

