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Fontos információ

Üdvözöljük a kedves Szülőket és Tanulókat!

 Október 7. - Iskolai és osztály fotók készítése

Megkezdődött az október hónap és rengeteg új programmal szolgálunk az
elkövetkező három hétben, mint azt az alábbiakban olvashatják.

 Október 11. - Az új ebédválasztás határideje
 Október 14. - Bolyai Matematikai Csapatverseny
 Október 15. - 20 éves az
ISB! Születésnapi fesztivál
 Október 17. - ISB Szülői
Reggeli
 Október 18. - Nyílt Nap az
ISB szülők számára
 Október 19. - Rocky szakkör
bemutatója
 Október 21. - Iskolagyűlés,
október 23. megemlékezés,
4 - 8. osztály előadása
 Október 25. - Nyílt Nap a
leendő ISB tanulók szülei
számára
 Őszi szünet - október 29 november 6.
 Őszi Tábor - november 2 - 4

Születésnapi fesztiválra szóló jegyek - Emlékeztetjük Önöket, hogy a
gyermekek 100 Ft-ért tudnak az osztályfőnököktől jegyeket venni a születésnapi fesztiválra, melyekkel részt tudnak majd venni a szórakoztató
programokon, mint például arcfestés, tudnak vásárolni vattacukrot, pattogatott kukoricát, valamint tejszínes tortát, melyekkel az igazgatót lehet
majd célba venni.
Születésnapi fesztivál - Születésnapi fesztiválunkat október 15-én tartjuk,
megünnepelve az iskola 20 éves fennállását. Sok programmal készülünk,
lesz ugráló vár, vattacukor- és pattogatott kukorica árus, és egy hatalmas
születésnapi torta is várja a részvevőket majd a színházteremben. A jelenlegi időjárás előrejelzés szerint a délelőtti órákban nem várható eső, így ha
az időjárás is engedi, a programokat a kertbe tervezzük. A rendezvény
reggel 9 órakor kezdődik, és 12 óráig tart.
A gyermekek október 13-án és 14-én készülnek majd a szombati ünnepségre, kérjük, az előtérben kiállított munkáikat tekintsék majd meg a fesztivál folyamán.
Franklin - Covey workshop - Szeretnénk emlékeztetni Önöket, hogy az
ünnepség után a Franklin - Covey programról további tájékoztatót és bemutatót tartunk, melyre minden kedves érdeklődő szülőt szeretettel várunk. Az előadás időtartama alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk.

ISB ebéd
Menü / Hét
Okt. 10-14.

6. hét

ÚJ MENÜ
Okt. 17-21.
Okt. 24-28.

1. hét
2. hét

A heti menü megtalálható az ISB Szülői Portál oldalán.

ISB Szülői Reggeli - Az első ISB Szülői Reggelit október 17-én, hétfőn
tartjuk 9:00 és 10:30 között. Szeretnénk az iskola szülői közösségét tovább erősíteni az ilyen rendezvények által, mely kiváló lehetőséget nyújt
minden szülőnek, hogy kötetlenül találkozzanak, beszélgessenek a gyerekekről, üzleti ügyekről vagy bármilyen egyéb témáról. Ezen felül lehetőségük lesz találkozni a vezetőség tagjaival is informális és lazább keretek
között.
A reggelik helyszíne a Larus étterem lesz
(1124 Budapest, Csörsz u. 18/b).
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Nyílt Nap az ISB Szülők számára - Emlékeztetjük Önöket, hogy október
18-án, kedden nyílt napot tartunk a már iskolánkba járó gyermekek szülei
számára. Minden szülőt szeretettel várunk, hogy megtekintsék az órai
munkákat. A beosztást jövő hét végén fogjuk kiküldeni, mely alapján el
tudják dönteni, hogy melyik órát vagy tanárt szeretnék meglátogatni a nyílt
nap keretében.
Rocky szakkör bemutatója - A Rocky Dance szakkörre járó gyerekek első, második és harmadik osztályos tagjai október 19-én bemutatót tartanak az ebéd utáni szünetben. Szívesen látjuk a kedves szülőket is a színházteremben az előadásra.
Iskolagyűlés - A felsős évfolyamok – negyediktől nyolcadik osztályig –
iskolagyűlést tartanak október 21-én, hogy megemlékezzenek az 1956.
október 23-ai forradalomról. A szülőket is szeretettel várjuk az előadásra,
amely 14 órakor kezdődik.
Iskolai és osztályfotók - Az iskolai-, és osztályfotózást a mai napon, október 7-én tartottuk, Csillebérc szabadtéri színpadánál, valamint az iskola
hátsó udvarán, a kiskertben. A képek beszerzésének lehetőségeiről a későbbiekben küldünk majd tájékoztatót, a fotós ügynökség szervezésében.
Új ISB menü - Az ebédmenüben változás lesz az alábbiak szerint:
Október 17-étől az étterem új 6 hetes, dietetikus közreműködésével öszszeállított menüsorral várja tanulóinkat. Az új, 6 hetes menüsor elérhető az
ISB online szülői portál oldalán, a Menü választás link alatt. Kérjük Önöket, válasszák ki gyermekük/gyermekeik számára a kívánt ételeket a hat
hetes menüsorban, megjelölve naponként, hogy A vagy B menüt kérnek. A küldés gomb megnyomásával a rendszer elmenti az Önök választását.
A menüválasztás határideje: október 11. kedd.
Aki a megadott határidőig nem jelöli be a választott ebédet, automatikusan
A menüt kap.
Nyílt Nap a leendő ISB tanulók szülei számára - Szeretnénk emlékeztetni Önöket, hogy október 25-én nyílt napot tartunk a leendő ISB tanulók
szülei számára. Ha tudnak olyan családot, akiket érdekelhet iskolánk, és
szeretnék ide íratni gyermeküket, kérjük, említsék meg nekik ezt a programot. Köszönjük közreműködésüket és támogatásukat!
Szülői Tanácsadó Testület ülése - Az első SZTT ülésünket október 4-én
tartottuk. A képviselők meghallgatták a napirendi pontokat, javaslatokat
tettek, valamint kérdéseket tettek fel a vezetőség tagjainak. Kérjük Önöket,
jelezzék az osztály képviselőjének felmerülő kérdéseiket vagy javaslataikat, aki továbbítja azokat a vezetőség számára, akik foglalkoznak majd a
felvetett témákkal. Minden az SZTT ülésen feltett kérdésre hamarosan választ adunk a heti vezetőségi gyűlést követően.
Szeretnénk újra megköszönni a képviselőknek áldozatos munkájukat, és
hogy eljárnak az osztály érdekében.
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Őszi szünet - Szeretnénk emlékeztetni Önöket, hogy az őszi szünet előtti
utolsó tanítási nap október 28-a, péntek.
Őszi Barangoló Tábor - Szilágyi Ági és Kun Andrea az őszi szünet alatt
tábort tartanak november 2-től 4-ig (szerda-péntek) 9-16 óra között. A főépületben elhelyezett posztereken bővebb információkat találhatnak, ha
további kérdésük lenne az árról, időpontról és helyszínről. A tábor plakátját
hírlevelünkhöz mellékeljük.
Elveszett tárgyak - Szeretnénk kérni a kedves szülőket, hogy gyermekeik
felszerelését lássák el a gyermek nevével és osztályával, mint például kabátok, cipők, kesztyűk, sapkák és más tárgyak. Ez hatalmas segítség a
visszaszolgáltatáshoz, ha azok eltűnnek vagy rossz helyre kerülnek.
Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket emlékeztessék, hogy ruháikat a
szekrényükbe / dobozukba tegyék vissza, hogy a későbbiekben megtalálhatóak legyenek.
Biciklik - Az iskola főépülete előtt, bal oldalon bicikli tároló került kiépítésre. Szeretnénk jelezni, hogy a bicikliket a tárolóban kizárólag a szakkör
napján tarthatják, kérjük, hogy szakkör után ne hagyják ott, nehogy elvesszenek.
Napközis és helyettesítő tanárok - Amennyiben tudnak olyan megfelelő
képesítéssel rendelkező tanárt, aki helyettesítő vagy tanulószobás tanárként keres állást, kérjük, jelezzék neki, hogy az iskola munkaerőt keres a
fent említett állásokra. Az életrajzokat a helmick@isb.hu címre várjuk.
Nagyon köszönjük a segítséget!

Köszönjük és kellemes hétvégét kívánunk!

Timothy Helmick igazgató

