"Ha Istent őszintén keressük, a hozzá vezető út mindig nyitva áll." (Ward Mária)

Tisztelt Szülők!
Advent első hetében engedjék meg, hogy egy kis történet segítségével fogalmazzuk meg legfontosabb
üzenetünket.
Szent Pacomio meg akarta ismerni az élet értelmét, ezért folyton-folyvást szent szavakon és
bölcsességeken meditált, hogy felfedezze a titkot. Egy napon az Úr teljesítette a kívánságát és csodás
álmot küldött rá. Pacomio azt látta, hogy a világ egy hatalmas, sötét barlang. Az emberek tapogatózva,
bukdácsolva bolyonganak benne, néha meg is sebesítik vagy el is lökik egymást, és egyre
bizonytalanabbak és szomorúbbak, mert nem találják a kivezető utat. De egyszer csak valaki fényt
gyújt. Egészen kicsike fényt, de nem létezik olyan mély sötétség, amit ne tudna legyőzni a legkisebb
fénysugár is. A fény segítségével mindig megtalálható a kivezető út, így aztán mindenki elindult a fényt
tartó ember felé. Először összevissza tolongtak, egymást akadályozták, de aztán megpróbáltak
libasorba rendeződni. De nagyon sokan voltak, a sötétség feneketlen, a fény viszont alig észrevehető.
Végül rátaláltak a legkézenfekvőbb megoldásra: kézen fogták egymást.
Ragadd meg a melletted levők kezét és tartsd szorosan, mert a fény nagyon kicsi, a sötétség pedig
mélységesen mély.
1.

VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK







Novemberben nyílt napok, intézményünket bemutató alkalmak egész sora jelezte, hogy
megkezdődött a jövő évi beiskolázási időszak. Köszönjük mindenkinek, aki ebben
segítségünkre van azzal, hogy iskolánk jó hírét eljuttatja ismerősei körébe!
Legnagyobb diákjaink szalagavató ünnepsége nagyon bensőséges volt, méltó és megható
közös ünnep.
Lezajlott az intézményi tanfelügyelet, hálásak vagyunk a szülőknek a kérdőívek kitöltéséért, a
személyes interjún való részvételért.
A Ward (garázs)-vásárunk idén is nagyon jó hangulatban telt: sok kis árus kínálta portékáját!
Szaktanári fogadóóráinkon nagy számban vettek részt a szülők, és ezt köszönjük, hiszen ez is
az együttműködésünk alapja.
A hónap végén szülők, diákok és tanárok csoportja közösen kezdte meg egy, az iskolánkra
szabott „digitális házirend” előkészítését, melyet a részletes kidolgozás, megbeszélés követ
majd, hogy alapvető nevelési céljainkat szem előtt tartva tavaszra bekerülhessen a megújuló,
és minden partnerünk számára elfogadhatóvá, betarthatóvá váló Házirendünkbe.

2. ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan


December első hetében az általános iskolásokhoz eljön a Mikulás – a testvérosztályok várják
majd szeretettel. :-)
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December 9-től Sulizsák akció lesz megint az iskolánkban: december 9-től hozhatják be a
szülők a zsákokat december 13-án 15.30-ig (ekkor viszik el, tehát utána zsákot nem veszünk
át!) Zsákokat a mai naptól a porta mellől tudnak elvinni a szülők, gyerekek.
December 11. Adventi lelkinap. Szentmise 8.30-tól a Bazilikában, majd utána a lelki nap
programja tagozatonként az iskolában. A délutáni iskolai elfoglaltságok (napközi, szakkörök)
meg lesznek tartva.
December 13. Luca napi vásár 14.30-17.00. Program: Kézműves műhelyek, árusítás, büfé
December 17. a Budapesti Ward Iskola kórusainak, zenekarának és szólistáinak, valamint a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói kórusának közös hangversenye a Belvárosi
Főplébániatemplomban 19.30 óra kezdettel.
December 20. Utolsó tanítási nap a téli szünet előtt. 11.00: Karácsonyi koncert a Szent Mihály
templomban a 8-12. évfolyamon. 12.00: Karácsonyi koncert a Szent Mihály templomban 1-7.
évfolyamon.
Iskolánkban a december 7. és 14. nem munkanapok, tanítás, egyéb kötelező program
ezeken a szombatokon nincsen.
December 21 - január 5. Téli szünet
Első tanítási nap: 2020.január 6. SZENTMISÉVEL kezdünk a Bazilikában!
Többek kérésére iskolánk beszerzett olyan fémszekrényeket, amelyben tudunk biztosítani
zárható rekeszeket (SULIBOX) a tanulók részére. Ennek előnye, hogy a tanuló a saját, zárható
rekeszében tudja tárolni napközben az értékeit, a nap végén pedig az otthon nem szükséges
iskolai holmiját. A rekesz saját kulccsal zárható, címkézhető, jól szellőző, méretei: 40 cm
magas, 50 cm mély, 30 cm széles. A sulibox bérleti díja 1 tanévre 7000 Ft. A szekrény
igénylésére
az
alábbi
űrlap
kitöltésével
van
lehetőség
https://goo.gl/forms/dy6lXKUUab5cr14C2. A szekrények a földszinten, az I. emeleten és a III.
emeleten vannak elhelyezve. Aki januártól szeretne igényelni suliboxot, annak csak az
időarányos bérleti díjat kell már csak kifizetni ebből a tanévből, 4.200 Ft-ot.

3. ALSÓ TAGOZAT HÍREI




December 5. Katolikus Pedagógia Intézet továbbképzés iskolánkban, melyet alsó tagozatos
kollégáink tartanak
December 13. Luca napi vásár, melyen óvodások is részt vesznek. (Osztályonként 1 tálca sós,
1 tálca édes sütemény felajánlását kérjük és köszönjük!)
December 20. Utolsó tanítási nap. A karácsonyi koncert után a gyerekek már nem jönnek
vissza az iskolába, napközi nincsen, kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe a tervezésnél.

4. FELSŐ TAGOZAT HÍREI



December 6. A nyolcadikosok felvételi jelentkezési lapjának leadási határideje.
December 17. 14.00-16.00 Gyónási lehetőség az iskolában Száraz László atyánál

5. GIMNÁZIUMI ÉS SZAKGIMNÁZIUMI HÍREK




December 4. Nyílt nap a gimnáziumban és zeneművészeti szakgimnáziumban
December 6. 14.30-16.00 9-10. évfolyam gyónási lehetőség
December 18. 8.00-10.00 11-12. évfolyam gyónási alkalom

Előzetes: 2020.január 30. Hivatások napja-továbbra is várjuk a szülők jelentkezését!
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Következő hírlevelünk 2020. január 6-án jelenik meg.

Iskolánk valamennyi pedagógusa és munkatársa nevében kívánunk
Önöknek békés, Istentől megáldott ünnepet, örömökben gazdag új
esztendőt, és köszönjük szépen egész éves együttműködésüket,
támogatásukat!
A Vezetőség

