
Hírmondó 
Március- Április 

Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola    
2014/2015. 4. szám 

Március 
♦ 03.02. Iskolagyűlés (5. évfolyam) 
♦ 03.04. 16.30 Iskolanyitogató - Szeretettel várjuk a nagycsoportos 

óvodásokat és szüleiket nyílt napunkra. Ezen a délutánon tanulóink 
engednek betekintést iskolánk életébe. 
A 2015/2016-os tanévben első osztályos tanító nénik: Hollóné 
Dobos Rita és Malejkóné Pásztor Judit 

♦ 03.05. Nyílt tanítási órákat látogathatnak meg a leendő elsős 
tanulók szüleikkel az 1-3. órában.  

♦ 03.09. A hetedik évfolyamos tanulóknak Dr. Pankucsi Márta tart 
előadást. 

♦ 03.09. Leendő első osztályosok előzetes jelentkezési lapjának 
leadási határideje 

♦ 03.11. Gergely járás a Kisboldogasszony Óvodában a 3.b 
osztályosok előadásában 

♦ 03.12. Gergely járás az iskolában 
♦ 03.13. 8.00 Ünnepélyes keretek között emlékezünk meg az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A műsort a 
4. évfolyamos tanulók adják, akik 11.00 órakor az Országzászlónál 
is bemutatják műsorukat. Ezt a napot ünneplő ruhával és 
kokárdával tiszteljétek meg! 

♦ 03.14. (szombat) A 6-8. évfolyamosok történelmi kirándulásra 
mennek. Úti cél: Kassa-Borsi 

♦ 03.16. Nevelési értekezlet. Ezen a napon nincs tanítás. 
♦ 03.17. 14.30 Játékos barangolás – angol  nyelvi vetélkedő az 5-6-7. 

évfolyamosoknak 
♦ 03.19-20. Elbeszélgetések a leendő első osztályosok szüleivel. 
♦ 03.23. Víz Világnapja - projektnap 
♦ 03.24. Lelki nap – Keresztút – Passiójáték a diákszínpadosok 

előadásában  
♦ 03.24. 17.00 Fogadó óra 

Április 
♦ 04.02-04.07. Tavaszi szünet. Utolsó tanítási nap: április 1. (szerda), 

első tanítási nap: április 8. (szerda) 

♦ 04.10. A Költészet Napja. Kiss Viki nénivel – a hagyományokhoz 
híven - néhányan Lillafüredre látogatnak. A Költészet Napján 
14.00 órától szavalóversenyt rendezünk. 

♦ 04.11. 15.00 (szombat) Szentmise 
♦ 04.20-24. Projekhét: Földünk védelme. Ezen a héten Föld Napi 

kiállítást rendezünk gyermekmunkákból.  
♦ 04.22. Föld Napi kirándulás. Tanulás helyett az 1-2. évfolyamos 

tanulók erdei iskolai foglalkozáson, míg a 3-8. évfolyamosok 7 
km-es túrán vesznek részt.  

♦ 04.24. 14.00 Tavaszi vásár 
♦ 04.27. Iskolagyűlés (4. évfolyam) 
♦ 04.28. 17.00 Szülői Szervezet ülése 

 
Májusi előzetes: 
♦ 05.04. 16.30 Szülői értekezlet az alsó tagozatban 
♦ 05.05. 17.00 Szülői értekezlet a felső tagozatban 
♦ 05.06-07. 7.00-17.00 Hulladékgyűjtés 
 
Kedves Szülők! 
A Segítünk Oktatási Alapítvány változatlanul működik, melynek 
adószáma: 18401987-1-05. 
Az adóbevallásuk elkészítése során segítsék továbbra is 
alapítványunkat és az intézmény fenntartójaként a Magyar Katolikus 
Egyházat! Köszönjük az eddigi felajánlásokat! 
 
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a gyermekük ebédjét – különös 
tekintettel a kedvezményesen és ingyenesen étkezőkre – hiányzás 
esetén feltétlenül lemondani szíveskedjenek!  
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. március 1-jétől az 
elveszített, otthon felejtett ebédjegyek pótlására - a  sorozatos 
visszaélések miatt – nincs lehetőség! 
 
A római katolikus hittanosok miserendje: 
március 01. 3. évfolyam  április 11. Iskolai szentmise 
március 08. 2. évfolyam  április 19. 4. évfolyam 
március 15. 1. évfolyam  április 26. 3. évfolyam 
március 22. 7-8. évfolyam 
március 29. 5-6. évfolyam 
Április 5. Húsvét vasárnap (miserenden kívül) Várunk mindenkit szeretettel! 

                                                             Rita néni  


