Szent János Pál Hírlevél
7. levél 2017/2018. tanév

2018. március 1.

Kedves Szülők!
„Az az ember, aki képes újrakezdeni, talpra állni, valamilyen módon a húsvét titkának részese. A gonosz szeretné kirúgni a
lábunkat, szeretné, ha bedobnánk a törölközőt, szeretné, ha feladnánk a harcainkat, ha elkeserednénk, magunkba roskadnánk.
Igen, biztosan szervez nekünk nagyon szép nagycsütörtököket, nagypéntekeket is. Nekünk az a dolgunk: ne hagyjuk, hogy ő
diadalmaskodjon felettünk, hanem mi is éljük meg a magunk húsvétját, mi is merjük a magunk szeretteinek, rokonainak,
barátainak azt mondani, hogy találkozunk Galileában, és tényleg tudjunk egymásnak egy jó teát, kávét főzni – vagyis halat sütni.
Szükség is volna erre, mert nem hiszem, hogy ne volna olyan ember, akinek ne lenne kivel kiengesztelődni, újrakezdeni.”
(részlet: Böjte Csaba atya a Nagyhét és a Húsvét titkairól)
Előttünk álló programjaink márciusban:
Március:
1. csütörtök
2. péntek
6. kedd
7. szerda

8.00-12.20
Első pénteki
iskolamise

Szentségimádás a kápolnában.
1-6.évf.: 8.15-kor az iskolában, érkezés 8.05-re.
7-13.évf.: 8.00 a Szent Lipót Plébánián, érkezés 7.45-re

9.00-16-50
8.00-15-50

Ebédbefizetés
Ebédbefizetés

8.15-13.30

Rövidített órák 1-7. órák megtartva
Tanítás nélküli munkanap, ismerkedés az első évfolyamra
jelentkezőkkel.
A Határtalanul program keretében Csíkszeredából érkeznek diákok
iskolánkba.
3. óra: 1-6. évfolyamok számára.
4. óra: 7-12. évfolyamok számára.
Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala (7. 9. évf.)

10. szombat
11. vasárnap-16.
péntek

Határtalanul
program
Március 15.
ünnepség

14. szerda

8.00-15.50
Nemzeti Ünnep

15. csütörtök
16. péntek
21-22. szerda-csütörtök
24. szombat
19-27

15.15-17.00
Húsvéti szentmise

28. szerda

8.15-13.00
29. csütörtök-április 3.
kedd
április 4. szerda

Pót- ebédbefizetés
Munkaszüneti nap
Pihenőnap
A 7. és a 9. évfolyamra felvételiző tanulók adatlapjainak módosítása
(sorrendváltoztatás)
Keresztút a RC szervezésében – segítők: 11. évfolyam
János Pál Akadémia - előadások
1. óra: 3., 4., 9-12. évfolyam számára
2. óra: 1., 2. 5-8. évfolyam számára
Recollectio az 5-8. évfolyam számára külön program szerint.
Tavaszi szünet
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap.

Ebédbefizetés áprilisra: kedden és szerdán (márc. 6-7.) Kedden: 9.00-16.50, szerdán: 8.00-15.50.
Ebédszünet a pénztárban: 12.30-13.00

Április
Óvoda

napok
száma

Gimnázium

nagycsaládos
csak ebéd

teljes áru
ebéd és
uzsonna

nagycsaládos ebéd
és uzsonna

18

Általános iskola
alsó tagozat
Általános iskola
5-8. osztály

teljes áru
csak ebéd

17

7 429

3 715

8 653

4 327

7 429

3 715

8 653

4 327

7 769

3 885

egész napos
étkezés teljes
áron

egész napos étkezés
nagycsaládos

9 990

4 995

•Március 7-én tanári lelki napot tartunk. Ezen a napon rövidített órák lesznek. Minden óra meg lesz tartva. Az órák 35 percesek
lesznek, a szünetek 10 percesek. Ebédszünet 11.50-12.10. A 7. órának 13.30-kor lesz vége.
•Március 10-én, 10.30 órától az iskola dísztermében jótékonysági koncertet szervez a Regnum Christi Mozgalom az iskolában
működő NET gyermekprogram javára. Fellép Hegedűs Endre Liszt Ferenc és Kossuth-díjas zongoraművész.
Szeretettel várjuk a szülőket, diákokat, kollégákat, ismerősöket és minden érdeklődőt.
•Március 11-16. között a Márton Áron Gimnázium diákjai lesznek vendégei iskolánknak a Határtalanul program keretében.

•Március 14-én ünneplőben és kokárdával kell az iskolába jönni. Az iskolai ünneplőt diákjaink egész délelőtt viselik.
•A János Pál Akadémiára benevezett tanulók március 19-27. között tartják meg negyed órás bemutatóikat, előadásaikat előzetes
beosztás szerint 15.15 órától. Helyszín: közösségi terem.
•Március 21-22. között a hat és öt évfolyamos képzésre jelentkezők a tanulói adatlapon jelölt jelentkezések sorrendjén
változtathatnak.
•Az erények közül márciusban és áprilisban a megbocsátás erénye kerül előtérbe.
•Az Anima Una Alapítvány fogadja az adó 1%-kat, ami nagyon fontos bevételi forrása az iskolaközpontnak. Ebből a keretből
tudunk fejlesztésekre fordítani. Kérjük, támogassák intézményünket 1%-kuk felajánlásával. A honlapunkon minden adatot
megtalálnak.
Tanulóink egész személyiségét alakító együttműködés reményében:
az iskola vezetése

