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Fontos információ

Üdvözöljük a kedves Szülőket és Tanulókat!

 Szeptember 26. - Tanári
Fogadóest 17:00 - 19:00

Hamarosan befejezzük a tanév első hónapját és az időjárás még mindig
gyönyörű, tanórákat is tudunk még a szabadban tartani, ami a gyermekeknek és tanároknak egyaránt örömet okoz. Nemsokára szeptember végét
írjuk, szeretnénk megosztani Önökkel néhány fontos, az iskolával, az iskola eseményeivel kapcsolatos információt, és beszámolni gyermekeik elkövetkezendő programjairól.

 Szeptember 27. - Magyar
Népmese Napja felhívás
leadási határideje (rajzok,
mesék és matematikai feladatok megoldásai)
 Október 4. - Szülői Tanácsadó testület ülése
 Október 15. - 20 éves az ISB

Környezetbarát iskola - Október elején újabb lépést teszünk környezetünk megóvása érdekében: az eddig használt műanyag palackos ásványvizet lecseréljük vízszűrős víztisztító kancsók használatára, csökkentve
ezzel a műanyag hulladékot. Büszkék vagyunk arra, hogy ezzel hozzájárulunk környezetünk tisztaságához és hisszük, hogy ezzel példát mutatunk
tanulóinknak is, hogy jövőben ők is vigyázzanak a környezetre.

Tanári fogadóest - Fogadóestünket szeptember 26-án, hétfőn tartjuk
17:00-19:00 óra között. Ezt a programot azoknak a szülőknek szervezzük,
akik munkájuk miatt nem tudnak eljönni napközben a kiadott fogadóórákra. Ezen a napon csak rövid beszélgetésekre és találkozásokra lesz lehetőség a tanárokkal, így kérjük tájékozódjanak arról, hogy melyik tanár milyen tantárgyat tanít. A beszélgetés során kérjük legyenek tekintettel a többi szülőre és az egyes tanári találkozásokra körülbelül 5 - 8 percet szánjanak.

ISB ebéd
Menü / Hét
Szept.26-30.
Okt. 3-7.
Okt. 10-14.

4. hét
5. hét
6. hét

A heti menü megtalálható az ISB Szülői Portál oldalán.

Születésnapi Fesztivál - Október 10-ei héten ünnepeljük az ISB 20. születésnapját. Csütörtökön és pénteken projekt napokat szervezünk, melynek témája az iskola alapításának 20. évfordulója. Október 15-én szombaton várjuk a szülőket is Családi Napunkra (kötelező tanítási nap), születésnapi fesztivállal, játékokkal és egy nagy ISB születésnapi tortával. Az
osztályfőnökök a jövő hét folyamán küldenek tájékoztatást a projekt napokkal és a szombati fesztivál programokkal kapcsolatosan. A későbbiekben további részletekkel szolgálunk.
Magyar Népmese Napja - Szeretnénk emlékeztetni Önöket, hogy a Népmese napja alkalmából kiírt pályázatokra szeptember 27-éig, keddig várjuk
a rajzokat, matematikai feladat megoldásokat és meséket, melyeket az
osztályfőnököknek kell leadni. További információ a szülői portáloldalon.
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Tehetséggondozás és felzárkoztatás 2 - 4. osztály - Iskolánk a magyar
tanterv részeként az idei tanévben is szervez a 2-4. osztályosok számára
tehetséggondozó és korrepetáló foglalkozásokat. A részvételről a szabad
helyek függvényében a tanár dönt. Kérjük, érdeklődjenek az adott tanároknál. A foglalkozások szeptember 19-étől, hétfőtől indultak az alábbi
időpontokban:
Tehetséggondozás
Osztály

Időpont

Tanár

Terem

2
3

Csütörtök 7. óra
Kedd 7. óra

203
204

4

Csütörtök 7. óra

Vámos Rita
Bakró-Nagy
Ágnes
Vályi Éva

Tanár
Varga Tünde
Szilágyi Ágnes
Németh Monika

Terem
203
204
113

211

Felzárkoztatás
Osztály
2
3
4

Időpont
Péntek 7. óra
Szerda 7. óra
Csütörtök 7. óra

Életrevaló program - A program, melyet a héten mutattunk be a szülőknek, nagy sikert aratott. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
részt vett ezen az előadáson. A megjelent szülők nagy része kedvezően
fogadta a programot. Az előadás után lehetőség volt kérdéseket, illetve
véleményeket megfogalmazni.
A program bevezetéséről szavazást szeretnénk indítani iskolánkban, és
mivel több szülő jelezte felénk, hogy részletesebben szeretnék megismerni ezt a programot, ezért erre további lehetőséget biztosítunk a szülőknek,
hogy mélyebb betekintést nyerjenek a program gyakorlati alkalmazásába.
Október 15-én, az iskola 20. születésnapi fesztivál rendezvénye után két
órás ingyenes tréninget tartunk az érdeklődő szülők számára, ahol megismerkedhetnek a program elméleti és gyakorlati elemeivel. Szeretnénk
megtervezni a résztvevők számát így kérjük Önöket, hogy jelezzék részvételi szándékukat a titkárságon személyesen vagy email-ben (Tod Marianna: tod@isb.hu). Kérjük, jelezzék, hány felnőtt és gyermek vesz részt a
programon. Köszönjük.
Szülői Tanácsadó Testület (SZTT) ülése - Szeretnénk emlékeztetni a
Szülői Tanácsadó Testület osztályképviselőit, hogy idei első ülésünket október 4-én, kedden tartjuk. Az ülés menetrendje változik. Az ülésen kizárólag az iskolát érintő kérdéseket (iskolai tervek, programok, események,
szülői ötletek) tárgyaljuk. Az osztályokat érintő kérdéseket az osztályképviselők írásban adhatják le az iskola titkárságán (Marica, tod@isb.hu). A
kérdésekre adott válaszokat emailben küldjük el az osztály SZTT képviselőjének. Kérjük a képviselőket, hogy az iskola válaszait továbbítsák az
osztályban tanulók szüleinek. Köszönjük.
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SZTT képviselők - Kérjük a kedves szülőket, hogy az iskolával, illetve az
osztállyal kapcsolatos kérdéseikkel vagy pozitív visszajelzéseikkel keressék fel a az osztályképviselőket, akik azokat írásban eljutatják az iskola
vezetőségéhez. Kérjük továbbá, hogy egyeztessenek a képviselővel az
elkövetkező iskolai eseményekről, az Életrevaló programról és más, az
osztály érintő témákról.
Délutáni foglalkozások - Szeretnénk jelezni, hogy a délutáni szakkörökre
való online jelentkezést lezártuk. Amennyiben szeretnének még szakkörökre jelentkezni, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a szakkört vezető tanárokkal, náluk lehet még jelentkezni. A szakköri listát a hírlevélben mellékeljük. Emlékeztetjük Önöket, hogy ha gyermekük tanulószobára, napközire
vagy szakköre jelentkezett, és szeretnék őt korábban elvinni a nap folyamán vagy aznap a gyermek nem megy szakköre, erről írásban értesíteniük kell az osztályfőnököt.
Csillebérci behajtás - Szeptember 26-ai héttől kezdődően Csillebércre
gépjárművel csak belépőkártyával tudnak bejönni és kimenni. A kártya
érintős használata miatt adódó hosszabb várakozási idő miatt kérjük Önöket, hogy belépőkártyájukat mutassák fel a portásnak, aki reggelente segíti a be- és kilépésüket. Délután, amikor kisebb a forgalom, kérjük kártyájukat a megszokott módon, érintéssel használják a Központ területére való
be– és kihajtásnál.
IB bemutató - Köszönjük mindazon szülőknek, akik részt vettek a korábbi
IB bemutatónkon, bízva abban, hogy hasznosnak találták azt. A jövőben
ismét szervezünk egy hasonló, részletesebb tájékoztatást az IB programról november elején, melyet a középiskola leendő igazgatója, David
Clapp fog tartani.
Elmulasztott tanórák - Szeretnék emlékeztetni a kedves szülőket, hogy
minden olyan esetben, ha a gyermeket rendszeresen elviszik a tanórákról
sport vagy más program miatt, az engedélyezést írásban kell kérvényezni
az iskolától. Ezzel egyidejűleg tájékoztatjuk a szülőket, hogy amennyiben
egy tantárgynál a hiányzás elért egy adott óraszámot (a tantárgy tanóráinak 30%-át), úgy a tanulónak tantárgyi vizsgát kell tennie a szemeszter
végén. Ez minden évfolyamra érvényes.
Bolyai Matematika verseny - 14 csapat nevezett be az október 14-én
megrendezésre kerülő Bolyai Matematika csapatversenyre. A résztvevők
email-en kapnak majd részletes tájékoztatást a programról, a helyszínről
és az időpontokról.
Iskolai fotózás - Hamarosan levélben tájékoztatjuk a kedves szülőket az
iskolai fotózás menetéről, az iskolai, osztály és egyéni fotók készítésének
időpontjáról és az ehhez kapcsolódó információkról.
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Tantestületi változások - Hétfőtől, szeptember 26-tól új tanáűrt köszönthetünk a napköziben, Margarita (Rita) Otrokh személyében, aki az ELTE
hallgatója és decemberben fejezi be tanulmányait pszichológia szakon. A
jövő hét folyamán elolvashatják bemutatkozását az iskola honlapján. Margarita az előkészítős és 3. osztályos gyermekekkel fog foglalkozni más tanárainkkal együtt.
Szomorúan jelentjük be, hogy Fientje Aelbrecht tanárnő elhagyja iskolánkat, hogy meg tudjon felelni a holland iskolában rábízott magasabb óraszámú elvárásoknak. Sok sikert kívánunk neki!
Sítábor - IAz ISB sítábort szervez 2017. február 12 - 18. között,
Katschbergben, Ausztriában. A szállás a Familienhotel - Hinteregger, 4
csillagos szállodában lesz. Jelentkezési határidő nagyon közeli: szeptember 26. hétfő. Előzetes nagy létszámú csoportfoglalásunkat csak a megadott határidőig tartja a szálloda, ezért kérjük, jelezzék részvételi szándékukat Almási Évánál (almasi@isb.hu; almaeva@gmail.com).
Tanulmányi szerződések - Az aláírt tanulmányi szerződések átvehetők
az iskola titkárságán. Kérjük fáradjanak be és vegyék át az Önök példányát.
Magyar kék fedeles bizonyítvány - Kérjük, hozzák be az iskolába a titkárságra a tanév végén kiadott kék, keményfedeles magyar bizonyítványt.
Kérjük, ne felejtsék leadni, ha még nem tették meg. Köszönjük.

Köszönjük és találkozunk a jövő héten az iskolában!

Timothy Helmick igazgató

