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Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent,

hanem hogy ő szeretett minket,

és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

(1János 4,10)

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket áprilisi levelünkkel.

Március 8-án a koronavírus járvány miatt ismét a digitális munkarend került

bevezetésre, ezért minden további programunk az érvényben lévő

kormányrendeletnek megfelelően alakul.

Iskolánkban vezetői ügyeletet tartunk minden nap, valamint a rászoruló

gyermekek számára is ügyeletet biztosítunk minden nap 7 órától 17 óráig.

(Megköszönjük, ha ezt csak indokolt esetben veszik igénybe!)

Jóleső érzéssel gondolunk vissza márciusi ünnepi megemlékezésünkre.

Akkor már sajnos ismét nem lehettünk együtt, így csak videón nézhettük meg a

4.b osztályosok által készített színvonalas műsort. Köszönjük nekik a szolgálatot!

Az osztályfényképek és a tablófotók készítésére is valamikor később kerül

sor.

A szünet előtti utolsó napon osztályfőnöki órák keretében megtartottuk

pályaorientációs témanapunkat.

Úgy látjuk, a tavalyi nehézségek után mindannyian egyre biztosabban mozgunk

a megváltozott, talán még mindig szokatlan közegben. Jóval több online órát

tartunk a gyermekeknek, mint tavaly – törekedve arra, hogy segítsük az otthoni

tanulást szülőknek, diákoknak egyaránt. A számonkérés módja továbbra is

szóbeli felelet, írásbeli teszt vagy dolgozat. Érdemjegyekkel értékelhetők

továbbá a tanulók szorgalmi vagy más egyéni munkái is.



Áprilisra tervezett programjaink:

A tavaszi szünet: április 1-től 6-ig tart.

A digitális munkarend szerinti tanulás április 7-én, szerdán folytatódik,

ettől a naptól lesznek újra feladatok előírva.

Szeretnénk méltóképpen megemlékezni a költészet napjáról – ennek még

keressük a lehetőségét és a módját.

Jelen állás szerint április 19-én újra nyitnak az iskolák, és visszaállunk a

tantermi oktatásra. Az ezzel kapcsolatos esetleges változásokról addig még

mindannyian értesülünk.

Jelenlegi helyzetünkben májusi előzetessel egyelőre nem tudunk szolgálni.

Kérjük, segítsék gyermekeiket a tananyagban való haladásban.

Köszönjük az eddigi fáradozásaikat, a terhek közös viselését.

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy adóbevallásunk során a felajánlható 1%-ot

lehetőség van a Szabó Imre Alapítványnak (adószám: 18004755-1-42), illetve a

Magyarországi Református Egyháznak (technikai szám: 0066) adományozni.

Előre is köszönjük, amennyiben élnek ezzel a lehetőséggel, és támogatják

egyházunkat és iskolánkat.

Az előttünk álló időszakhoz kérjük Istenünk megerősítő támogatását, kegyelmes

szeretetét!

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk

szeretettel: a nevelőtestület
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