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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 […]

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 […]

Év végi jutalomkönyv
Kedves Szülők! Szeretnénk megrendelni az év végi
jutalomkönyveket, amibe mindig egy kis személyre szóló
üzenetet írunk. Egyben ez az a könyv, amit nyáron át ki kell
olvasni. Igyekeztünk szórakoztató, egyedül is jól értelmezhető
könyvet választani. Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk

utcában Bízunk benne, hogy szerzünk a gyerekeknek pár önfeledt
órát az olvasásával. Akinek ellenvetése van […]

Szakkörök 2019/20
Kedves Szülők! Ne feledjétek megjelölni és elküldeni, hogy
gyermeketek jövőre milyen szakkörre szeretne jár! Határidő:
május 10. Külsős szakkörök nem szerepelnek a kérdőíven pl.
sakk, de természetesen lesz. Ma hazaküldtem az etika és a hités erkölcstan igénylését is. Holnap küldjétek vissza légy
szíves! Az etika leszek én délelőtt és a hit-és
erkölcstan=hittan, amit valószínű […]

MárkusZínház
Kedves Szülők! Holnap, május 8-án, MárkusZínházba megyünk,
délelőtt 10 órára. Utána visszasétálunk az iskolába, kb.
délre. A nap további része a megszokott mederben zajlik.
(Makár fizeti a színházunkat.) A gyerekek órarend szerint
pakoljanak be mindent! Az első órában anyák napi próbát is
fogunk tartani, aki szeretne zenélni, hozza magával a
hangszerét (gitárosok, zongorások és Máté […]

Kézműves tábor
Tisztelt Szülők! Ezen a nyáron is megtartja hagyományos nyári,
kézműves táborát a kozármislenyi Bújj, bújj zöld ág
Gyermekhívogató Egyesület, melynek több, mint 10 éve aktív
tagja vagyok. A kreatívkodni, kézműveskedni szerető gyerekeket
nagy örömmel várjuk 2019. június 24-28. között, a
kozármislenyi Művelődési Házban. A tábor ideje alatt napi
háromszori étkezést, és kétszeri kézműves foglalkozást
biztosítunk. […]

Országos Kvalitás szövegértés
Kedves Szülők! Egy örömhírt szeretnék megosztani veletek. A

Kvalitás szövegértő versenyből az országos döntőre
osztályunkból a következő tanulók jutottak be: -Koleszár Barni
-Kőhegyi Luca -Nyári Adél -Radnai Andris GRATULÁLUNK!
Tudnivalók a döntőről:
Időpont:
2019. május 18. 11
óra Helyszín:
Zrínyi Ilona Általános Iskola, Kecskemét
Katona József tér 14.
Azok a diákok, akik […]

Elsőáldozási előkészítő
Kedves Szülők! Május 4-én, szombaton, 10-10.45-ig, a Ferences
templomban, elsőáldozási előkészítő foglalkozás lesz. Minden
elsőáldozót nagy szeretettel várunk! Üdvözlettel: Szilvi

Vasárnap keresztelő!
Kedves Szülők! Ne feledjétek, hogy 3 osztálytárs keresztelője
lesz ápr. 28-án, vasárnap, 17 órakor a Ferences templomban!
Mindenkit szeretettel várunk! Üdvözlettel: Szilvi

