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Fontos információ

Üdvözöljük a kedves Szülőket és Tanulókat!

 A délutáni foglalkozások
jelentkezési lapja elérhető a
Szülői Portál oldalon

Mozgalmas első héten vagyunk túl; a gyerekek megkapták a tankönyveket,
füzeteket, elmesélték tanáraiknak mit csináltak a nyári szünetben találkoztak régi és új iskolatársaikkal, megismerkedtek az új tanáraikkal és órarendjükkel, és természetesen élvezhették a kinti szüneteket ebben a csodálatos időben. A héten kezdtünk ismét ráhangolódni a tanulásra! Örömmel köszöntünk minden gyermeket iskolánkban és nagy várakozással tekintünk a velük való munkára az idei tanévben!

 Szeptember 12. - IB program
bemutatása (közösségi
terem)
 Szeptember 20. - Új program
“ A bennem lévő vezető”
bemutatása (8:40-9:40)
 Szeptember 26. - Tanári
Fogadóest 17:00 - 19:00
 Október 4. - Szülői Tanácsadó testület ülése
 20 éves az ISB

IB érettségi program - Szeptember 12-én 4 órakor bemutató előadást
tartunk a közösségi teremben a középiskolai IB programról, melyre a 8.
osztályos szülőkön kívül is szeretettel várunk minden érdeklődőt! A 8. osztályos szülők részére egy részletesebb tájékoztatót is szervezünk november elején, melyet David Clapp, a leendő középiskola igazgatója tart majd.
Előadásában bemutatja majd a program részleteit és az egyéb tudnivalókat. Az ezzel kapcsolatos további információkat következő hírlevelünkben
olvashatják.
Életrevaló Program - Szeretettel várjuk a kedves szülőket szeptember 20
-án, kedden 8:40 és 9:40 között az iskolában, ahol tájékoztató előadást
tartunk egy, az iskolában bevezetésre szánt új programról, melyet a nemzetközileg elismert Franklin - Covey cég fejlesztett ki. Fontos lenne, hogy a
szülők megismerkedjenek a “A bennem rejlő vezető” elnevezésű programmal, mert minden szülőnek lehetősége van szavazni a program bevezetéséről a Szülői Tanácsadó Testület osztályképviselőjén keresztül. Az előadást a közösségi teremben tartjuk.

ISB ebéd
Menü / Hét
Szept.12-16.
Szept.19-23.
Szept.26-30.

2. hét
3. hét
4. hét

A heti menu megtallálható az ISB Szülői
Portál oldalán.

Délutáni iskolai programok - A délutáni iskolai programokra szóló jelentkezési lap elérhető az ISB online szülői portál oldalon (Jelentkezés iskolai
programokra).
Jelentkezni szeptember 15-éig lehet. A határidő után a jelentkezési lapot
zároljuk. Kérjük, olvassák el figyelmesen a tájékoztatót; a tanulószoba, a
szabadidős játék és néhány egyéb foglalkozás díja a tandíj része, más
szakkörökért azonban külön díjat kell fizetni.
A szakkörök a szeptember 19-ei héten indulnak. Kérdéseikkel kérjük, forduljanak a szervező tanárokhoz vagy az irodához.
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Szülői Tanácsadó Testület ülése - Első SZTT ülésünket október 4-én
tartjuk. A testület működését némileg átalakítjuk, melyről az ülésen adunk
tájékoztatást. Az osztályképviselőket kérjük, jelezzék az irodában
(tod@isb.hu), hogy ennek megfelelően állíthassuk össze az idei képviselői
listát. Ajánlásunk alapján minden osztálynak legyen egy képviselője, hogy
minden osztály kérései, kérdései eljussanak hozzánk. Az ülésre 8:40-9:40
között kerül sor a közösségi teremben.
Felhasználónév & jelszó - Szeptember 23-án a szülőket tájékoztatjuk a
megadott email címeken a Bug Club, az osztály blog és a My Math oldal
elérhetőségét biztosító felhasználónévvel és jelszóval kapcsolatosan.
Fontos, hogy rendelkezzenek ezekkel az adatokkal, mert ezek feltétlenül
szükségesek ahhoz, hogy otthonról elérjék azokat az oldalakat, ahol megtalálják gyermekük csodálatos munkáit és figyelemmel kísérhetik heti történéseinket.
Házirend - Kérjük ismételten a kedves szülőket, reggel ne kísérjék fel
gyermeküket az emeletre. Az előkészítős gyermekek szülei szeptember 23
-áig mehetnek fel gyermekükkel az osztályteremhez. A 2 - 8. osztályos tanulók szülei azonban a házirend alapján nem mehetnek fel a termekhez.
Kérem szíves együttműködésüket ebben. Szeretnénk jelezni, hogy ez a
szabály minden szülőre egyformán érvényes és ellenőrizni fogjuk ennek
betartását.
Logopédia - Szeretnénk tájékoztatni előkészítős és 1.osztályos tanulóink,
valamint a 2-4. osztályos új tanulóink szüleit, hogy gyermeküket az elkövetkező két hétben logopédus és fejlesztő pedagógus tanáraink - Mikó
Orsolya és Perger Ágnes - megvizsgálja, fejlesztési, beszéd- és tanulási
nehézség problémák kiszűrése érdekében. A vizsgálat eredményéről szóló jelentést október elején küldjük el a szülőknek.
Logopédiai fejlesztéseket Mikó Orsolya hétfőn és szerdán, szükség esetén csütörtökön tanítás után tart a fejlesztést igénylő gyermekeknek. Perger Ágnes foglalkozásai hétfőtől péntekig, iskola időben lesznek.
Magyar bizonyítvány - A tanév végén kiadott magyar (keményfedeles,
kék színű) bizonyítványokat szíveskedjenek minél hamarabb visszaszolgáltatni az irodába. Köszönjük.
Behajtási kártyák (új szülők részére) - Kérjük, vegyék át behajtási kártyájukat a következő hét folyamán az irodában. Szeptember 19-e után a
sorompó zárva lesz, kártya nélkül nem tudnak behajtania Szabadidőközpont területére. Köszönjük együttműködésüket.
Benti iskolai cipő - Szeretnénk emlékeztetni a kedves szülőket, hogy
minden gyermeknek egy - egy pár benti cipőre van szüksége a főépületben/felső tagozatos épületben, illetve a 3. pavilonban legkésőbb hétfőig,
szeptember 12-ig. Kérjük, figyeljenek arra is, hogy a gyermekeknek
legyen ISB tornapolója, melyet az irodában tudnak beszerezni.
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E-Napló - Az e-Napló szeptember 12-től, hétfőtől újra elérhető az iskola
weboldalán keresztül. Az e-Napló elérése a következő:
Felhasználónév: a gyermek OM azonosítószáma (ha nem ismeri ezt a
számot, kérjük, keresse Maricát az irodában, tod@isb.hu). Jelszó: a gyermek születési dátuma (éééé-hh-nn formátummal, kötőjellel)
Tanulmányi szerződés - Az aláírt tanulmányi szerződések átvehetők az
irodában (Marica).
Épület Bizottság - Az Épület Bizottság következő ülését a jövő héten csütörtökön, szeptember 15-én, 14:30-kor tartja.
Új tanárok - Az idei tanévben új tanárokat köszönthetünk az ISB-ben:
Clark Erwin-Billones, Will Billones, Homolya Vera és Horvainé Agócs Erika. Kérjük látogassanak el iskolánk honlapjára, hogy megismerkedhessenek új tanárainkkal is. http://isb.hu/tanarok

Köszönöm, és várunk mindenkit a jövő héten is iskolánkba!

Timothy Helmick igazgató

