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

Az egyházi kalendárium szerint a februárban kezdődő vasárnapok már a húsvétra néznek, vége a
karácsonyi ünnepkörnek. Ez a hónap egyházilag a Böjtelő hava, Hamvazószerdáig farsang idejét
éljük. A borongós, kellemetlen télvégi napokban jól esik másokkal találkozni, beszélgetni,
megpihenni számtalan kötelezettség között. Ne feledjük: útonjárásunk során mindig vannak
útitársaink, akikkel együtt haladunk. Ha meredek helyre érünk és megcsúszik a lábunk, akkor
mindig lesz valaki, aki elkap bennünket, és nem zuhanunk a mélybe. Úton járni együtt jó! A mi e
havi „kínálatunk” is teremt lehetőséget arra, hogy találkozzunk, beszélgessünk,
együttműködjünk. Erre hívjuk és várjuk Önöket szeretettel!
Tisztelt Szülők!
Bizonyára Önök is úgy érzik, hogy szinte most kezdődött el ez a tanév, és máris lezártuk a félévet,
valamennyi diákunk hazavitte félévi értesítőjét. Sok diákban okoz szorongást és félelmet, ha esetleg
nem úgy sikerül egy tantárgyból teljesíteni, ahogy azt a szüleik elvárnák. Fontos azonban tudatosítani,
hogy a félévi bizonyítvány csak egy összegzése a tanév egy időszakának, felhívja a figyelmet a
javítandó hibákra és tantárgyakra.
Kívánunk valamennyiüknek sok erőt, türelmet, jó beszélgetéseket gyermekeikkel ebben a hónapban is!
VISSZATEKINTÉS és FONTOS, KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSEK





Január 25-én szülői lelkinap volt a CJ nővérek szervezésében. Nagyon mély, őszinte és baráti
alkalom során gondolkodhattunk együtt útjainkról az éves mottó jegyében. Hálásak vagyunk a
résztvevő szülőknek jelenlétükért!
Januárban a tanulásra, tudás mérésére figyelt mindenki. Nyílt napok, versenyek, diákjainkról
folytatott megbeszélések, egyeztetések között felüdülést és töltekezést jelentett a január 30-i
Hivatások napja, aminek lebonyolításhoz sok szülőtől kaptunk segítséget. Hálásak vagyunk
nyitottságukért, lelkesedésükért, ránk áldozott idejükért!
Ezen a napon iskolánk valamennyi diákjának iskolai egyenruhában kellett (volna) érkeznie.
Sajnos ez sokszori kérés ellenére most sem sikerült kifogástalanul, ami nagyon elszomorító
tény, és aminek megoldásában segítségüket kérjük, hiszen mi már csak az „eredményt” látjuk
az iskolában, Önök engedik el a gyerekeket/kis felnőtteket otthonról. Házirendünkben pontosan
le van írva, mit értünk iskolai egyenruha alatt a téli időszakban. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
segítsék munkánkat ennek betartásával.

1. ÁLTALÁNOS HÍREK a hónapra vonatkozóan





Február 3-tól szülői értekezletek, melyek időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket.
Február 6. Digitális szülői értekezlet, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Farsang – tagozatonként hirdetjük
Február 15. WARD-Bál, melyről részletes tájékoztatást már korábban kaptak. Szeretettel
hívjuk, várjuk Önöket erre a rendezvényünkre is, melynek helyszíne a Párbeszéd Háza lesz.
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Február 26. Hamvazószerda – szentmise a Bazilikában a szokásos rendben.
Február 28. és március 2. : IGAZGATÓI SZÜNET, ahogyan az az éves munkatervünkben is
szerepel.

2. ALSÓ TAGOZAT HÍREI






Február 4. Bemutató órák 8.00-12.00-ig leendő elsőseink szülei számára. Kérjük Önöket,
továbbra is hívják ismerőseiket, ajánlják iskolánkat!
Február 4. Kerületi rajzverseny a 3. és 4. osztályosok számára
Február 6. Farsang –Témája: ERDŐ
Február 7. Bolyai természettudományi verseny körzeti fordulója
Február 18. Mese-akadályverseny leendő elsősöknek, illetve szüleik számára ismerkedő
beszélgetés

3. FELSŐ TAGOZAT HÍREI
 Február 10. Felvételi jelentkezési lapok leadásának határideje a 8. évfolyamosok számára.
 Február 21. Farsang –a retro korszak jegyében. 16.00-18.00 az 5-6.évfolyamok számára,
16.00-19.00 óráig a 7-8.évfolyamok számára. A 6. évfolyam a dekorációért, a 7.a pakolásért, a
8.a büféért felelős. Kérjük, hogy a büfé kínálatához minden osztály járuljon hozzá
felajánlásával. A program minden diákunk számára kötelező.
 Iskolánkban a szóbeli felvételi meghallgatások február 24-25-26-án lesznek a létszám
függvényében.
4. GIMNÁZIUMI ÉS SZAKGIMNÁZIUMI HÍREK


Február 7. Farsangi bál. Hagyományaink szerint ez az alkalom valamennyi 9. évfolyamos diák
számára kötelező, és természetesen minden diákunkat szeretettel várják a szervezők!
 Február 14-16 között DÖK hétvége lesz külső helyszínen, tanári vezetéssel.
 Február 15. Érettségi és továbbtanulási jelentkezések (jogvesztő) határideje!
Amennyiben szülőknek, diákoknak pályaválasztással kapcsolatos kérdései vannak, írjanak a
banhegyi.andrea@wardmaria.hu címre, hogy személyes beszélgetés során kaphassanak megfelelő
segítséget.
Figyelmükbe ajánljuk a felvi.hu oldal linkjét, ahol a megváltozott követelményekről és a
pontszámítás rendszeréről tájékozódhatnak:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas
Előzetes: 2020.március 2. Igazgatói szünet
Következő hírlevelünk 2020.március 3-án (kedden) jelenik meg.
A Vezetőség

