Hírmondó
Szeptember- Október
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola
2015/2016. 1. szám
Szeretettel köszöntjük minden kedves tanulónkat iskolánkban, és kívánunk jó
munkát az elkövetkezendő tanévre!
Szeptember
♦ Szeptemberben indulnak a szakkörök, jelentkezzetek minél többen!
Tájékozódjatok az osztályfőnökötöknél a lehetőségekről!
♦ 09.13. Mária napi búcsú (09.30 órakor kezdődik a körmenet, 10.00 órától
ünnepi szentmise a templomkertben, 14.30 órától műsort adnak iskolánk
tanulói)
♦ 09.14. 14.00 A diákönkormányzat alakuló ülése
♦ 09.17-én 16.00 órától szüreti mulatságot rendez a napközi, melyre várjuk
az érdeklődő gyermekeket, szülőket és nagycsoportos ovisokat. Ebben a
tanévben is szeretettel várjuk havonta rendezvényeinkre a nagycsoportos
óvodásokat.
♦ 09.18. A Magyar Dráma Napja
♦ 09.19. A 3. évfolyamosok a „Digitális Miskolc” pályázat keretén belül
buszos kiránduláson vesznek részt a Csodák Palotájában, Budapesten.
♦ 09.21. Szent Gellértre, a katolikus iskolák védőszentjére emlékezünk.
♦ 09.28. Iskolagyűlés (Felelős: 8. évfolyam)
Október
♦ 10.01. Zene Világnapja
♦ 10.01. A 4. évfolyam az Idősek napja alkalmából ünnepi műsorral
kedveskedik a szépkorúaknak a Máltai Szeretetszolgálat Idősek
Otthonában.
♦ 10.02. Állatok Világnapját ünnepeljük.
♦ 10.05. Névadónk, Szent Ferenc napját szentmisével ünnepeljük. Ezen a
napon lesz az iskolánk által meghirdetett országos rajzpályázat
eredményhirdetése. Ünneplő ruhában kell jönni! Részletekről az
osztályfőnökök tájékoztatnak titeket.
♦ 10.06. Megemlékezünk az aradi vértanúkról.
♦ 10.07-08. 7.00-17.00-ig őszi hulladékgyűjtés. Gyűjtsetek minél több
papírt! – Legyél te is a 30 legtöbbet gyűjtő tanuló között, hogy év végén
jutalomkiránduláson vehess részt!
♦ 10.20. 17.00 Fogadóóra
♦ 10.21. Ezen a délutánon szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat
táncházunkba.
♦ 10.22. Ünnepi megemlékezés 1956. október 23-ról. Ne felejtsétek el az
ünnepi öltözéket!

Az őszi szünet 10.26-tól 10.30-ig tart. Az utolsó tanítási nap 10.22.
csütörtök, az első tanítási nap pedig 11.02. hétfő.
Miserend:
Szeptember 20.
Szeptember 27.
Október 18.

7-8. évfolyam Október 4.
5-6. évfolyam Október 11.
2. évfolyam
November 1.

4. évfolyam
3. évfolyam
1-8. évfolyam

A miserendből kimaradt vasárnapokon minden érdeklődőt szeretettel várunk 1-8.
évfolyamon a 8.30 órakor kezdődő diákmiséken.
Az idén is folytatjuk a PET palackok gyűjtését. A palackokat 2015. szeptember
15-től lehet hozni minden héten kedden és csütörtökön 7.30-8.00 óra között.
Ecetes, olajos, citromleves és egyéb vegyszeres palackokat TILOS belerakni!
Kedves Szülők!
A Segítünk Oktatási Alapítvány változatlanul működik, melynek adószáma:
18401987-1-05.
Köszönjük az eddigi felajánlásokat, és a továbbiakban is örömmel vesszük, ha
eszükbe jut iskolánk alapítványa!
Ne feledjétek, hogy az ebédjegyek pótlására nincs lehetőség, nagyon
vigyázzatok rá! A Kedves Szülőket kérjük, hogy hiányzás esetén ne felejtsék el
lemondani a gyermek ellátását, abban az esetben is, ha kedvezményes étkezésre
jogosult.

A Hírmondó megjelenő számait e tanévben is őrizzétek meg!

Rita néni és a tantestület

