Makár Egylet

Vigyetek mindent haza!
Kedves Szülők!
Mindent vigyetek haza a héten, legkésőbb péntekig! (technika
dobozt, benti cipőt, székpárnát, polifoamot, tesi felszerelést
pénteken, poharakat jövő pénteken)
Üdvözlettel:
Ili, Szilvi

Családi nap június 2.
Kedves Szülők!
Biztos olvastátok Balázsék tájékoztató e-mailjét a családi
nappal kapcsolatban. Kitűnik belőle, hogy senki nem fog
eltévedni, bátran vágjatok neki az útnak, hisz ki is lesz
táblázva.
Az időjárásról: biztos néztétek, hogy zápor, zivatar bármikor
lehet holnap is. Egész napos esőre nincs kilátás, tehát egy
zuhi elől el tudunk bújni. Nem írok holnap semmit az időjárási
viszonyokról, hiszen mindenki látni fogja. Mivel az ebédhez az
alapanyagok már megvannak és tárolni nem lehet, ezért két zuhi
között biztos lesz rá mód, hogy elfogyasszuk.
Reggel a segítő kezek el fognak kelni, aki szívesen részt vesz
a pakolásban, főzés előkészületekben kérem vegye fel Balázzsal
a kapcsolatot! (Bízunk benne, hogy Balázst, Ákost nem
hagyjátok egyedül
Nem javaslom, hogy hozzatok kutyákat ebbe a környezetbe, mert
itt egyrészt könnyen elveszhetnek (megijednek egy vadtól),
vagy folyamatosan pórázon kell tartani és akkor még arról nem
is beszéltünk, hogy van olyan kisgyerek, aki fél a kutyáktól.
Labdát, egyéb játékot nyugodtan hozhatnak a gyerekek, én
viszem a számokat, számháborúhoz.
Találkozzunk holnap egy “felhőtlen” együttlétre!
Szilvi

Egyesületi sportolók
Kedves Szülők!
Akinek a gyermeke egyesületben sportol legyen kedves nekem emailben elküldeni az egyesület pontos nevét és létszámát,
május 29-e (szerda) délig!
Köszönettel:
Szilvi

Katica tanya
Kedves Szülők!
Május
28-án,
kedden,
reggel
osztálykirándulni a Xavér térről.

08.00-kor

indulunk

Gyülekező: 07.45-08.00 között a téren (Szívesen kísérünk át
gyerekeket az iskolából, akik esetleg korábban érkeznek, csak
szóljatok!)
Réteges öltözék javasolt,
mondanak azokra a napokra.

mivel

záporokat,

zivatarokat

Felszerelés:
-pizsama (vastagabb), hálózsák csak akkor kell, ha valaki
kifejezetten abban szeretne aludni, ágyneműt kapunk
-tisztálkodási

szerek

(törülköző,

fogmosó

felszerelés,

tusfürdő, fésű) lányok haját célszerű minél jobban összefogni
(fonni), hogy kényelmesen tudjanak játszani, csúszni, mászni,
hancúrozni
-1-2 szabadidő ruha
-1-2 póló (célszerű rövid ujjú)
-1-2 rövid nadrág
-1-2 pár zokni
-1-2 pár vízhatlan túracipő (esetleg gumicsizma)
-papucs
-váltócipő a benti játékok használatához, a házirendben kérik,
csak így lehet használni
-fürdőruha (vizes játékokhoz)
-ESŐKABÁT!
-kényelmes ruhában utazzanak is, mert szinte egész nap abban
fognak játszani (a szállás nem a játszórészeknél lesz)
-szendvicsek, rágcsa (vacsorát fogunk először kapni, addig ki
kell tartania)
-víz (kulacsban, vagy üvegben, amit újra tud tölteni)
-elemlámpa, fejlámpa
-papír zsebkendő
-sebtapasz, kézfertőtlenítő
-kullancs riasztó
-naptej
-sapka (nap ellen)

-utazáshoz kártya, kétszemélyes mágneses társasok stb.
-könyv, ha reggel nagyon korán kel valaki (ahogy hittan
táborban is megszokták)
-focilabda, egyáltalán labda (ha szeretnének)
Várható visszaérkezés május 29-én, szerdán, 16 óra Xavér tér.
(Facebookra fel fogom tenni, ha elindultunk.)
Amiben megegyeztünk szülőin, kérem tartsátok be, tehát
semmiféle kütyüt nem hozhatnak és pénzre se lesz szükségük! Ha
fényképezni szeretnének, azt fényképezőgéppel tegyék ne
telefonnal.
Jó készülődést!
Ili, Szilvi

Május 31.
Kedves Szülők!
Május 31-én, pénteken nem lesz étkezés az iskolában, mert ez
az osztálykirándulásokra hivatalosan kijelölt időpont. Erre a
napra nem történt befizetés egyetlen osztályban sem.
Aznap 11.30-ig szülinapozni fogunk, utána a gyerekek haza
mehetnek. Kérünk benneteket, hogy oldjátok meg a gyerekek
délutáni felügyeletét! Összevont ügyelet nem lesz, mert az
osztályok többsége iskolán kívül tartózkodik majd.
Ne felejtsétek, hogy az osztálykirándulás napjaira – május 28
és 29-re- még lemondhatjátok az iskolai étkezést!
Segítségeteket és megértéseteket köszönjük: Szilvi és Ili

Röpdolgozatok
Kedves Szülők!
Témazáró dolgozat már csak nyelvtanból és fogalmazásból lesz.
Röpdolgozat még mértékváltásból és tollbamondásból lesz.
(máj.24. és máj.27.)
Üdvözlettel:
Szilvi

Évzáró buli
Kedves Szülők!
Természetesen senkit nem szeretnénk kizárni az évzáró buliból,
amit terveink szerint Pécsváradon tartunk a hittan táborban
(mivel most kivételesen az évzáró a hittan tábor időpontjában
lesz), így osztályunkból mindenkit szeretettel várunk majd (ha
teheti Ili néni is ott lesz), de nem tudjuk még az időpontját,
mert nem tőlünk függ. Számomra a szülőin lett világos, hogy
lehet, hogy nem mindenki hét elejétől a végéig utazik el, aki
nem jön táborba. Persze ez nem csak és kizárólag az
osztályunknak lesz, hanem az összes táborozó gyereknek.
Üdvözlettel:
Ili, Szilvi

Jutalomkönyv
Kedves Szülők!
Szülőin beszéltünk róla, hogy esetleg már családi napon
kiosztanánk az év végi jutalomkönyveket, de egyértelművé vált,
hogy Ili nem tud ott lenni, mert a fiát kíséri egy országos
versenyre. Így azt beszéltük meg, hogy a könyveket is a
bizonyítványokkal együtt osztanánk ki, feltehetőleg az utolsó
nap, jún. 14-én, pénteken.
Üdvözlettel:
Ili, Szilvi

Témazáró dolgozatok
Kedves Szülők!
Itt az év vége, sűrűsödnek a témazáró dolgozatok.
Ebben a tanévben még 2db szövegértést írunk, az egyiket holnap
(május 15.) első órában. A másikat jövő héten kedden (május
21-én).
Matek témazáró május 20-án, hétfőn lesz.
A május 20-ai héten tollbamondás röpdolgozat is lesz és az
utolsó témazáró május 31-én, pénteken lesz, nyelvtanból.
Mindenkinek kitartást kívánok az utolsó hetekhez!

Üdvözlettel:
Szilvi

