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Fontos információ
 December 2. - Igazgatói
szünet
 December 5. - Gimnáziumi
Nyílt Nap az érdeklődő
szülőknek
 December 9. - Adventi
vásár
 December 12. - Látogatás a
Szent Miklós Gyermekotthonba (4B osztály)
 December 13. - ISB Szülői
Reggeli
 December 16. - Utolsó
tanítási nap a téli szünet
előtt
 December 19 - Január 2. Téli szünet

Üdvözöljük a kedves szülőket és tanulóinkat!
Elérkeztünk november végére, és micsoda hónapot tudunk magunk mögött!
Az elmúlt hetekben számtalan program került megrendezésre, melyekről
szeretnénk beszámolni, emellett az elkövetkező decemberi eseményekről
is tájékoztatnánk Önöket. Kérjük, vegyenek részt a Gyermekotthon számára szervezett karácsonyi adománygyűjtő programunkban, amelyet hétfőtől
indítunk.
Már csak 11 nap van hátra a Mikulás érkezéséig és 21 nap a téli szünet
megkezdéséig, valamint 29 nap Karácsonyig! Mindenki, tanárok, szülők
izgatottan várják az ünnepet, leginkább azonban a gyermekek !!!
ISB Szülői Reggeli - Köszönjük minden szülőnek, aki részt
vett a múlt keddi, November 15-ei Szülői Reggeli programunkon, nagy előrelépést tettünk az “Iskolai értékek” témában.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy következő találkozónkat december 13-án kedden tartjuk a szokott helyszínen (Larus étterem, a MOM
Park közelében) 9:00 - 10:30 óra között.
Szeretettel várunk mindenkit, hogy közösen dolgozzunk iskolánk jövőjének felépítésén.

ISB Menülista
Menü / Hét
ÚJ MENÜ
Nov.28- Dec.2 6. heti
Dec. 5 - 9.
1. heti
Dec. 12 - 16.
2. heti

A menülista megtalálható a szülői belső
oldalon.

Iskolai fényképek - Az iskolai fényképek rendelési határideje november
27. (november 25. helyett). Kérjük, a fényképek árának pontos összegét
borítékban adják le a titkárságon. Kérünk mindenkit, hogy pontos összeget hozzanak, mert sajnos nem vagyunk felkészülve a váltásra, visszaadásra. Köszönjük.
Az elkészült képeket december 12-én hétfőn vehetik át az iskolában.
Középiskolai jelentkezés - Szeretnénk emlékeztetni a 8. osztályos tanulók szüleit, hogy egyeztessenek időpontot Schimert Gabriellával
(schimert@isb.hu) hétfő, szerda vagy péntekenként 8:30-tól, hogy közösen
kitöltsék a hivatalos elektronikus középiskolai jelentkezéseket .

7. hírlevél

2. oldal

Gimnáziumi Nyílt Nap - Gimnáziumi Nyílt Napot tartunk december 5-én
hétfőn.
8:30-9:00

IGCSE és IB program és az új iskolaépület bemutatása

9:00-9:20

Kérdések és válaszok az iskola vezetőihez (

9:25-10:10

Nyílt tanórák – 8. osztály, 2. óra – Angol matematika

10:15-11:00 Nyílt tanóra a kéttannyelvű oktatás bemutatására - 8.
osztály, 3. óra - Magyar történelem,
11:00-12:00 Kérdések és válaszok az iskola vezetőihez
Minden szülőt szeretettel várunk a közösségi terembe, függetlenül az itt
tanuló gyermek korától, a program első fél órájában (8:30 - 9:00) megtartandó program és épület bemutatóra, valamint az utána következő, mindkét
vezetői
párbeszédre
(9:00
9:20
és
11:00—12:00).
Ez egy kiváló alkalom, hogy találkozzanak a gimnázium leendő igazgatójával is, aki az egész nap folyamán iskolánkban tartózkodik, így délután
vagy iskola után is tudnak vele találkozni.
Adventi vásár 2016 - Emlékeztetjük Önöket, hogy december 9-én 13
órától rendezzük hagyományos Adventi vásárunkat a közösségi teremben valamint mindkét épület osztálytermeiben. Az osztályfőnökök hamarosan emailben küldenek részletes tájékoztatást a vásárral kapcsolatban.
Schimert Gabriella (schimert@isb.hu) gyűjti a szülői igényeket az árusító
hellyel kapcsolatosan. Kérjük, forduljanak a szülői munkaközösség képviselőihez további információkért. A saját készítésű vagy cégük által forgalmazott termékeket árusító asztalok foglalási határideje december 2. jövő
hét péntek. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az árusító tanárok és
szülők a bevételük 10%-ával (szívesen fogadunk magasabb összegű felajánlást is) támogatják a Szent Miklós Gyermekotthont, mely támogatást
a 4B osztályosok adnak majd át.
December 12-én a 4B osztály viszi el az összegyűjtött adományokat. Tavasszal a következő hasonló gyűjtés alkalmával az adományokat a 4A
osztály fogja kézbesíteni.
A vásáron angol nyelvű könyveket (Oxford) is árusítani fogunk.
Adományok - A gyermekotthon részére falajánlott adományokat - ruhákat, játékokat, magyar és angol nyelvű könyveket és más ajándékokat hétfőtől, november 28-ától várjuk a titkárságra. Az ajándékokat az aulában lévő karácsonyfa alá tesszük.
Szeretnénk megköszönni azoknak a kedves szülőknek, akik idén vállalkoztak közös karácsonyfánk feldíszítésére, megalapozva a karácsonyi
hangulatot az iskolában.
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Sütivásár - Szeretnénk mindenkinek megköszönni a november 16-ai csodálatos sütivásárt, külön kiemelve a felső tagozatos tanulóinkat. A vásáron több
mint 150.000 Ft-ot gyűjtöttek össze, melyet a felső tagozatosok karácsonyi
előadásra, többek között jelmezekre költenek. Ismételten köszönjük a kedves
szülőknek és tanulóinknak a sok finomságot!

Gratulálunk! - A Bolyai Magyar Nyelv és Irodalom Csapatversenyen 8.
osztályos tanulóink 10. helyezést értek el. Büszkék vagyunk rájuk!
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Látogatás a TV2 studiójában - Az 5-8 nemzetközi osztály a médiáról és a hírekről
tanult. Tanulmányi kirándulásunk alkalmával látogatást tettünk a TV2 stúdiójában, ahol
láthattuk, miként dolgoznak a profik. A látogatás egyik legizgalmasabb pillanata az
volt, mikor élő adásba kerültünk egy reggeli show keretein belül. A szereplés után ellátogattunk a hírszerkesztőségbe és tanúi lehettünk, amint az esti híradóra felvételt készítenek. A gyerekeknek még arra is volt lehetőségük, hogy kipróbálják magukat bemondóként. Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a nagyszerű kirándulást!
http://fem3.hu/musoraink/fem3cafe/21502_berki-otthagyta-az-elo-adast-beallt-akamera-moge.html
Békés első adventi hétvégét kívánok,

Timothy Helmick, igazgató

