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Kedves Szülők és diákok!
Szeretettel köszöntök minden kedves Olvasót! Nagy öröm számomra, hogy az idei tanesztendőben új óvodásokkal és
diákokkal gyarapodtunk. Jelentkezéseket továbbra is szeretettel várjuk az egész esztendőben.
Az óvodai foglalkozások 2 éves kortól 5.5 éves korig terjednek. A közösségi foglalkozás keretén belül körjátékok, énektanulás, mesemondás, kézimunkák és sok-sok játék színezi az együttlétet.
Május végén a Balassi Bálint Intézet meghívására továbbképzésen veszek részt
Magyarországon. Távollétem alatt az óvodai foglalkozást Kory Katalin
tanárnő veszi át. Anyáknapja alkalmából köszöntök minden Édesanyát, Nagymamát és Dédnagymamát, kérve a Jóisten áldását reájuk.
Május 17-én az óvodások, pár iskolás diák és a Denevér őrs anyáknapi műsorral ajándékozza meg az Erzsébet otthonban az idősebb Édesanyákat és Nagymamákat, így aznap külön óvodai foglalkozás nem lesz.
A legközelebbi viszontlátásig üdvözlettel:
Katona Rózsa
Iskola Igazgatónő

DSIDA JENŐ: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
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Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
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édesanyám járását-kelését,
könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
imádságát, melyben el nem fárad,
két kezeddel az Édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
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A titkár tollából:
Hírlapunk egyik célja, hogy híreket adjunk a szombati iskoláról: az osztályokról, a tanításról és a Szülői Munkaközösség
munkájáról. Az év eleje óta működő Szülői Munkaközösség tagjai:Csizmadia Rita (Elnök), Szalóki-Jimenez Szilvi
(Pénztáros), Tóth Enikő (Szülői képviselő) és Hevesi Nagy Adrienn (titkár). Idén már 2 gyűlésünk volt a piknik
(február 24) és a bál (szeptember 13) szervezésének megbeszélése. Mindkettő nagyon fontos pénzgyűjtő forrás, így
köszönjük minden kedves Barátunknak, Támogatónknak és természetesen a családoknak részvételét, segítségét. A bál
szervezése folytatódik … tombolatárgy —lehetőleg új vagy eredeti csomagolású - adományokat a bálra köszönettel
elfogadunk, kérjük adjátok Tóth Enikőnek (Iskola) vagy Ritának (a Maci Klubban). A bálon három fő helyen lesz majd
szükség segítségre: a sütemények árulásánál (anyukák), a söntésben(apukák) és a vacsora kiosztásánál (3 személy). Az
időbeosztások Ritánál lesznek, kérjük szépen majd ebben segítségeteket.
Évi Közgyűlésünket (AGM) az év második felében—az év vége felé tervezzük, melyről mindenkit időben értesítünk.
HNA
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Ebben a kiadásban Harasta Emőke tanárnő osztályáról adunk híreket:

HÍRDETÉSEK

ANYUKÁKNAK!
Az osztályomban 18 beírt tanuló van. Az óvodából 7 új kisgyerek
Gyertek tornászni! A Magyar Iskola
érkezett, akiknek könnyen ment a beilleszkedés. 2 tanulóm jelenleg
idejét töltsük el együtt ritmikus tornával, jó
még Magyarországon tartózkodik, őket június közepétől várom vissza.
hangulatban a cserkészotthonban.
Mivel is töltjük el a heti két óránkat?
Megbeszélhetünk egy hétköznap estét is.
Az első félórában és az utolsó félórában játszunk. Kedvenc játékaink
Hívjátok Csizmadia Ritát:
közé tartozik a Színvadászat, Postás játék, Mókusok, mókusok ki a
9586 3894 / 0415 332 808
Adományokat köszönettel elfogadunk.
házból, stb…a népi gyermek játékok közül az Egyet termett a
mogyoró, Lánc, lánc eszterlánc, Körben áll egy kislányka, stb…
HARMONIA
A játékok közötti egy órában három csoportban foglalkozom a
arcterápia (facial therapy)...nyugtató és tápláló
gyerekekkel.
hatású bio ausztrál készítmények használata
A kezdőknek az írás-olvasás alapjait tanítom, a haladóknak mindezt
mindenféle bőrtípusra és kondícióra …
kiegészítem nyelvtannal, szövegmegértéssel, s az igazán jól
Ajándékozza meg kedvesét egy HARMONIA
haladóknak mindezt még megtoldom egy kis tollbamondással és
ajándékutalvánnyal. Kedvező árak. Aliz
fogalmazással is.
(Cherrybrook) 0404 245 013
A gyerekek nagyon szépen, szorgalmasan dolgoznak a csoportjaikban.
Nagy hangsúlyt kap minden órán a szókincsfejlesztés. Minden órán van
GRATULÁLUNK!
mese, ének, esetenként találós kérdés, képi-logikai játék stb..
A Pejakovic Családnak Dániel kisfiúkhoz…
Házi feladatként / ami nem kötelező / az órán vett anyag ismétlése, A Róth Családnak kislányuk, Vivien születése
olvasása, mondatok-szavak másolása, a jól haladóknak esetenként alkalmából. Minden jót kívánunk felnevelésükfogalmazás.
höz, nőjenek nagyra!
Jó
látni
és
érezni,
ahogy
a
nagyobbak
a
kisebbekkel törődnek, ahogy egymásra Március 15-i emlékünnepély, Harasta Emőke tanárnő osztálya az ünneplő Magyar Iskolások között
odafigyelve, egymásnak segítő kezet nyújtva
végzik az órai teendőket. Remélem sok-sok szép
és kellemes élménnyel gazdagabban térnek haza
az óráimról.
Itt szeretnék köszönetet mondani a Kedves
Anyukáknak, Apukáknak, Nagymamáknak és
Nagypapáknak, hogy gyermekeiknek segítenek
betanítani az aktuális ünnepi verseket a Magyar
rendezvényeinkre. Ez igazán nagy segítség
nekem.
S szeretném egyben bejelenteni, hogy május
22-június
28
között
Magyarországon
tartózkodom. Ezen idő alatt Gerecs István a cserkész Fiú Parancsnok fogja átvenni az osztályom
tanítását.

Harasta Emőke

