Szülői hírlevél
Kedves Szülők!
1. A TOPHÁZ fogyatékkal élő gyermekei és ifjú felnőttei részére gyűjtést
rendezünk 2014. december 10-től december 17-ig. Használt ruhákat,
cipőket, zoknikat, használt színes ceruzákat, elemmel működő rádiót
(rossz CD lejátszós is lehet, csak a rádió működjön), használt színezős
füzetet, amelyben még vannak üres lapok.
2. Németh László logóval ellátott pólót lehet rendelni 1200 Ft-ért (S, M,
L, XL) méretben, fehér színű, kék vagy lila felirattal. A póló
rendelésére később is lesz lehetőség. Forduljanak az osztályfőnökhöz.
3. Iskolában diétás étkezésre lesz lehetőség, szakorvosi javaslat alapján. A
titkárságon vagy honlapon elhelyezett igénylőlap kitöltésével és a szakorvosi javaslat csatolásával
lehet az igényt benyújtani.
4. Szeretnénk a segítségüket kérni: ha rendelkeznek használt működőképes monitorral (régi típusú is
lehet) köszönettel fogadnánk felajánlásukat.
5. Köszönjük a Szülők segítségét, amelyet az Egészséghét szervezéséhez nyújtottak!
6. A Gödi Önkormányzat minden osztálynak 2 Gödi Almanachot ajánlott fel, amelyet osztályonként a két
legtöbbet javított tanuló kap meg félévkor. (Az elsős, másodikos tanulóknál a tanító javaslata alapján
kapják meg a könyveket.) Köszönjük a felajánlást az Önkormányzatnak!
7. Köszönjük azoknak a kedves Szülőknek, pedagógusoknak, és támogatóinknak, akik adójuk 1 %-val
1382971 Ft-tal, támogatták Alapítványunkat! (Közel 300-an ajánlották fel adójuk 1 %-át.) Az
Alapítvány támogatja iskolai rendezvényeinket (családi nap, hangversenyek, egészséghét, adventi
projekt napok,…), versenyeket, nevezési díjakat, bővítette a tanulói számítógépek memóriáját, alsó
tagozatra interaktív oktató anyagokat szerzett be, technika tartárgy, nyomtatás (felvételi lapok,
gyakorló feladatok, témazárók…) alapanyagait biztosította.
Köszönjük az Alapítvány kuratóriumának a támogatást, és a kedves Szülőknek az 1000 Ft-os
felajánlásokat!
8. Szeretettel várjuk a kedves Szülőket, Nagyszülőket karácsonyi rendezvényeinkre:
December 10-én 18 órakor: Néptánc karácsony a Váci Művelődési Központ színháztermében.
December 12-én 16 órától Adventi Vásár, ünnepi megnyitó 15.45-kor.
December 12-én nyugdíjas pedagógus teadélután az 1. a osztály ünnepi műsorával.
December 13-án adventi projektnapot tartunk a tanulóknak. (Tanítási nap.)
December 16-án 16.30-kor: Adventi képzőművészeti kiállítás és mézeskalács pályázat
díjkiosztó ünnepsége a díszteremben.
December 16-án Szorgos kezek Alapítvány fogyatékkal élő tanulói karácsonyi műsort adnak
elő a negyedikeseknek.
December 17-én a MASZK bábszínház Betlehemes előadása az alsó tagozatnak.
December 18-án 18 órakor: Karácsonyi hangverseny a felsőgödi katolikus templomban.
December 19-én karácsonyi műsor az alsó tagozatnak a 3.a osztály közreműködésével.
További rendezvényeinkről a honlapon tájékozódhatnak.
9. A hírlevelet e-mailben küldjük SZMK tagoknak és ezáltal a szülőknek. Az iskolai honlapjára is
feltesszük. www.godinemeth.hu
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok a tantestület nevében:
Bajkó Ildikó
igazgató
Göd, 2014.12.09.

