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Legutóbbi Hírek

Szövegértés
Kedves Szülők! Biztos mondták már a gyerekek, hogy a héten
írunk egy helyesírás röpdolgozatot hétfőn és egy kis
szövegértést szerdán. Már múlt héten készültünk rá, de aztán
elmaradt. Jövő héten pedig már nem szeretnék íratni semmiből.
Üdvözlettel: Szilvi

Cipősdoboz akció
Kedves Szülők! Az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakozunk
a Baptista Szeretetszolgálat “cipősdoboz akciójához”. Kérjük
szépen azokat a családokat, akik megtehetik, hogy
csomagoljanak össze 1 cipős doboznyi adományt a rászorulóknak!
A gyerekekkel megbeszéltük, hogy mi kerülhet a csomagba.
Kívülre írjátok rá, hogy hány éves és milyen nemű gyereknek
ajánljátok! December
elvisszük […]
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Fiúk anyukája, figyelem!
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(karácsonyi papírral) dobozra, mert azzal fognak táncolni. Ezt
hétfőre kérjük szépen! Tolltartó nagyságú bőven elég.
Üdvözlettel: Szilvi

Angyalkázás
Kedves Szülők! Dec. 3-ai héten indul az angyalkázás!
Figyelmeztessétek a gyermekeiteket, hogy ne feledkezzenek meg
arról, akire figyelniük kell (törődéssel, apró ajándékokkal)!
A végén a kicsit nagyobb ajándékozás dec. 20-án lesz, az
osztálykarácsonyunkkor lesz. Szeretetteljes készülődést
kívánunk: Ili, Szilvi

Papír zsebkendő, papírtörlő
Kedves Szülők! Kifogytunk készleteinkből, legyetek szívesek a
gyerekekkel papír zsebkendőt és konyhai papírtörlőt küldeni.
Ili

Buszköltség
Kedves Szülők! A budapesti kirándulásunk buszköltsége
fejenként 1500Ft lesz. Nagy köszönet érte Kingáéknak! Kérlek
Titeket, hogy a buszon fizessétek Kingának, ill az egyedül
utazó “gyerekeim” nekem adják oda! Üdvözlettel: Szilvi
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kézműveskedni. Ha szeretnétek csatlakozni hozzánk szeretettel
várunk Titeket is, de ha azt gondoljátok, hogy nektek már nem
fér bele az időbeosztásotokba, akkor azt is megértjük,
természetesen nem kötelező. Aki szívesen jönne és ideje is
engedi, őket kérjük, hogy jelezzék, hogy az alábbi időpontok
közül melyik lenne alkalmasabb! […]

Jegyek
Kedves Szülők! A budapesti színházjegyeket a mai napon
hazaviszik a gyerekek. Legyetek szívesek elkérni tőlük!
Üdvözlettel: Szilvi

Színház
Kedves Szülők! Szeretném felmérni, hogy hányan fognak busszal
utazni dec. 1-jén Budapestre, színházba. Kérlek Titeket, hogy
attól tekintsetek el, hogy olyan számítást is végezzünk, hogy
valaki csak oda utazik, vissza nem, akkor mennyi, hiszen
Kingáék már eleve kedvezményesen számolnak! Tehát mindenkinek
1 utazást számolunk (retur). Kérek szépen 1 számot, ami a
létszámot jelöli az adott […]

Szövegértő feladatlap (Hajónapló)
Kedves Szülők! A Kvalitás verseny, szövegértő feladatlapját,
amit jelenleg együtt töltünk ki, MINDIG szerdán kell hozni,
amikor a Hajónapló című könyvet is! Kérlek Titeket, hogy Ti is
mondjátok a gyerekeknek, hogy nagyon vigyázzanak erre a
feladatlapra, mert nem tudjuk pótolni. Ezt kell
visszaküldenünk, lehetőleg nem gyűrötten, hogy értékelni
tudják a feladataikat. Üdvözlettel: Szilvi

