HÍRMONDÓ
Diósgyőri Szent Ferenc Róm. Kat. Ált. Isk.
2014. november-december
NOVEMBER:
11.05-06. Hulladékgyűjtés.
11.07. Egészségnap. A 3. óra után játékos interaktív műsorral és
vetélkedővel bővíthetjük tudásunkat az egészséges életmódról.
11.07. 17.00 Az első íjászedzés a tornateremben. Szeretettel várja az
érdeklődőket a Miskolci Íjász Egyesület. Az edzések iskolánk tanulóinak
ingyenesek.
11.10. Szent Mártonra emlékezünk.
11.11. Nyílt napot tartunk az 1.a, 2.b, 4.a és a 4.b osztályokban.
11.11. Iskolánk 100 tanulója a Pannon-tenger Múzeumba látogat.
11.12. Nyílt nap az 1.b, 2.a, 3.a és a 3.b osztályokban.
11.13. Nyílt nap a felső tagozatosoknak.
A nyílt napokon az 1-3. tanítási órákat lehet megtekinteni.
11.13. 15.00 Élménypedagógiai óra a Fráter György Katolikus
Gimnázium közreműködésével.
11.17. Megemlékezünk Szent Erzsébetről. Ezen a napon délután 14.45től lelki fogadóórát tart a diákoknak Ádám Atya.
11.18. Játékos anyanyelvi vetélkedő felső tagozatosoknak.
11.22. Szentmise az iskolában. A pontos időpontról később adunk
tájékoztatást. Megjelenés: ünneplő ruhában.
11.24. Iskolagyűlés.
11.27. Ezen a napon tartjuk hagyományos Katalin-napi vásárunkat
délután 14.00-16.00 óra között. A napot 16.00-19.00 óra között Katalinnapi diszkó zárja. Az alsó tagozatosoknak 18.00 óráig tart. A belépő
ára: 200 Ft.
11.28. (péntek) Nem jövünk iskolába, tanítás nélküli munkanap lesz,
nevelési értekezlet miatt.
11.29. Alapítványi bál.
DECEMBER:
12.01. Az első adventi gyertyagyújtás (1. évfolyam).
12.05. Szent Miklós várás. 14.30-tól „Miklós-napi kvíz” játékos
vetélkedő felső tagozatosoknak.
12.08. A második adventi gyertyagyújtás (3. évfolyam).
8. osztályosok! Ne feledjétek, december 10-ig le kell adnotok a
jelentkezéseteket a központi írásbeli felvételire!
12.13. Szombat, munkanap! „B„ hét szerdai órarend szerint
pakoljatok! Rövidített órák lesznek.
12.15. A harmadik adventi gyertyagyújtás (6.b).
12.17. Christmas party 4-6. évfolyamosoknak.
A negyedik adventi gyertyát a karácsonyi hangversenyen gyújtja
meg a 7.b osztály, melynek pontos idejét az osztályfőnököktől tudjátok
meg.
12.19. Betlehemezés, melyre az ovisokat is szeretettel várjuk!

TÉLI SZÜNET: első napja: dec. 22. utolsó napja: 2015. január 4.
Az első tanítási nap: 2014. január 5. (hétfő) lesz.
2015. január 6-án szentmise lesz az iskolában 11.00 órától (ünneplő ruha!),
délután 17.00 órától pedig a 8. osztályosok szüleinek tartunk szülői értekezletet
a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról.
A római katolikus hittanosok miserendje:
11.09. 2. évfolyam
11.30. 7-8. évfolyam
11.16. 1. évfolyam
12.07. 5-6. évfolyam
12.14. 4. évfolyam
12.24-én a Betlehemi játékot a templomban az 5. évfolyam adja elő!
Szeretettel várjuk iskolánk minden tanulóját és szüleiket.
Tisztelt Szülők!
A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 2014. november 29én (szombaton) rendezi meg jótékonysági bálját. Szeretettel várjuk bálunkra a
Kedves Szülőket, barátaikat és ismerőseiket.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az eddigi bálokon részt vettek, vagy
pénzbeli adományokkal és tombolatárgyakkal támogatták a bál nemes célját. A
bál bevétele az eddigi évekhez hasonlóan a „Segítünk” Oktatási Alapítvány
számláját gyarapítja.
A bál időpontja:
2014. november 29. 19.00 óra
A belépőjegy ára:
4000 Ft
A tombolajegy ára:
300 Ft
Menü:
Vacsora
Előétel: Kaszás töltött gombóc
Főétel: Szénégető pulykája ínyenc fűszerkeverékkel, mártással, baksában sült
kompérával
Desszert: Szilvalekváros hájas
Éjfélkor: Bátya-féle disznóságok, cserépkantákban érlelt savanyúságok
A belépőjegy ára a vacsorán túl tartalmazza az Önök támogatását is.
A bál ideje alatt az idén először büfé nem működik. A zene és tánc hajnali
kettőig tart.
Részvételi szándékukat a szervezésre való tekintettel legkésőbb november 20ig szíveskedjenek jelezni! A befizetés november 26-ig történik.
A tombola-felajánlás, a jegyigénylés és a támogatások befizetésének helye a
TITKÁRSÁG.
Az alapítvány támogatására a mellékelt támogatói jeggyel is van lehetősége.
Köszönjük!
Mindenkinek békés boldog karácsonyt, és egészségben gazdag boldog
újévet kívánunk!

Rita néni és a tantestület

