Hírmondó
Január - Február
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola
2014/2015. 3. szám
Áldott, békés karácsonyt, eredményekben, sikerekben és egészségben
gazdag boldog új évet kívánunk tanítványainknak és a családoknak!
Január
♦ 01.06. 11.00 Vízkereszt - Szentmise az iskolában. Megjelenés
ünneplő ruhában
♦ 01.06. 17.00 Szülői értekezlet a 8. osztályosok szüleinek
Téma: A továbbtanulás
♦ 01.10. (szombat) Tanítás „A” hét pénteki órarend szerint
♦ 01.16. Az első félév vége
♦ 01.17. 8. osztályosok központi írásbeli felvételije
♦ 01.22. A Magyar Kultúra Napjára emlékezünk
♦ 01.23-ig megkapjátok félévi bizonyítványotokat
♦ 01.26. Iskolagyűlés (Felelős: 6. évfolyam)
♦ 01.27. 17.00 Szülői szervezet ülése
♦ 01.29. Táncházat tartunk, melyre szeretettel várjuk a
nagycsoportos óvodásokat is.
Február
♦ 02.02. Gyertyaszentelő szentmise (megjelenés: ünneplő ruhában).
A pontos időpontjáról későbbiekben kaptok tájékoztatást.
♦ 02.02. 17.00 Szülői értekezlet a felső tagozatosok szüleinek
♦ 02.03. 17.00 Szülői értekezlet az alsó tagozatosok szüleinek
♦ 02.06. 14.00 „Móra tollával” megyei helyesíró versenyt
rendezünk. Ezen a napon rövidített órák lesznek.
♦ 02.09. 1. órában Balázsolás (6.a)
♦ 02.10. Szóbeli mérés angolból a 8. osztályos tagozatos tanulóknak
♦ 02.12. Könyvajándékozó nap
♦ 02.13. Bálint nap – megemlékezés (7.a)
♦ 02.13. 15.00-19.00 Farsang (Alsósoknak 18.00-ig) Belépőjegy ára
diákoknak: 200 Ft., (akik nem fizették be a DÖK tagdíjat: 300 Ft.)
felnőtteknek 300 Ft., tombola: 100 Ft, melyek február 2.-tól
megvásárolhatók.. Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat
ötletes jelmezeikben.

♦ 02.16. Hamvazó szerda – megemlékezés
♦ 02.20. 14.00 Zrínyi Ilona Matematikaverseny (Rövidített órák
várhatók.)
A római katolikus hittanosok miserendje:
Január 4. 1-8. évfolyam
Február 1. 1-8. évfolyam
Január 11. 3. évfolyam
Február 8. 7-8. évfolyam
Január 18. 2. évfolyam
Február 15. 5-6. évfolyam
Január 25. 1. évfolyam
Február 22. 4. évfolyam

Az adóbevallásuk elkészítése során segítsék továbbra is
alapítványunkat és az intézmény fenntartójaként, a Magyar Katolikus
Egyházat.

A „Segítünk” Oktatási Alapítvány adószáma: 18401987-1-05
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Köszönjük részvételüket az alapítványi bálon, az eddigi
felajánlásaikat, és a továbbiakban is örömmel vesszük, ha eszükbe jut
iskolánk alapítványa!

Folytatódik a PET palackgyűjtés. A palackokat továbbra is kedden és
csütörtökön 7.30-tól 8.00-ig lehet leadni az iskola portáján. Ne
feledjétek, a legszorgalmasabban gyűjtő gyerekek év végén jutalomban
részesülnek.
A Hírmondó megjelenő számait továbbra is őrizzétek!
Jó munkát, jó tanulást kívánunk Nektek:
Rita néni és a tantestület

