HÍRLEVÉL
SZEPTEMBER
Tisztelt Szülők!
A 2013-14-es tanévben szeretnénk folytatni azt a hagyományt, hogy minden
hónapban tájékoztatjuk Önöket az iskolánkban történtekről, hogy értesüljenek arról,
hogy mennyi program, esemény és verseny zajlik a Bethlen Gábor iskola falain belül.
Az augusztus 31-i tanévnyitón hallhatták, hogy ebben a tanévben igen sok
változtatásra került sor.










Beindult a mindennapos testnevelés az 1,2,5,6,7,9,10. évfolyamon, ami több
mozgást biztosít gyermekeik számára. Az alsó tagozatos osztályok úszás és
fallabda oktatással egészítik ki a tornatermi foglalkozásaikat. A későbbiekben
jéghoki órákon is részt vehetnek a gyerekek.
A testnevelésből felmentett gyerekek oktatását már nem az iskola biztosítja.
Számukra egy külön szakszolgálat fogja megszervezni a rendszeres és
szakszerű ellátást, amiről később kapnak tájékoztatást.
Szeptembertől kötelező az 1., 5. és 7. évfolyamon az erkölcstan vagy a
hittanoktatás. Az elmúlt hetekben kialakult, hogy ki melyik órát választja, és
elindultak a foglalkozások.
Az 1-6. évfolyamon a gyerekeknek 16 óráig az iskolában kell maradniuk, ami
alól szülői kérésre a tanulók felmentést kapnak. Azok, akik az iskolában
maradnak, sok szakköri és felzárkóztatást biztosító foglalkozáson vehetnek
részt, mely elősegíti az eredményesebb tanulásukat.
Az 1. évfolyamos diákok ingyenesen kapták meg a tankönyveiket. A
tankönyvekkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy szeptember végére az iskola
minden tanulója megkapta a tankönyvét, amit nagyon köszönünk Kass Mária
és Sík Margit tanárnőknek, akik igen sokat fáradoztak, hogy szinte
zavartalanul beindulhasson a tanév.

Az általános iskola (1-6.) osztályaiban ezt történt:






Új tanító nénit kaptak a 2. z osztályosok Rimóczi Boglárka személyében.
A harmadikosok Érden szüreteltek, majd a hónap utolsó hétvégéjén
Várgesztesre kirándultak, ahol a szülőkkel együtt főzőcskéztek.
A 4. z osztály a Rám-szakadékhoz kirándult szeptember 28-án.
Sok-sok tanuló választott magának egy vagy több szakkört, ahol
érdeklődésének megfelelően tölti el a délutánját.
Szeptember 27-én ünnepeltük a népmese napját. Mi egy fergeteges
játszóházba invitáltuk a gyerekeket, ahol az egyes állomások más és más
feladatokkal várták a résztvevőket.



Már most felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy az őszi papírgyűjtésre október 1416. között kerül sor. Minden évben legalább egy nagy konténert sikerül
megtöltenünk, ami szép példája a közös környezeti nevelésnek.
Együttműködésüket előre is köszönjük.

A gimnáziumi 7-12. évfolyam eseményei voltak:




















A 7. évfolyam a tanév első pár napját Tatán töltötte Gólyatáborban. A
gyerekek nagyon jól érezték magukat. Érdekes programokon, vetélkedőkön
vettek részt, illetve itt alakultak ki az osztályok is és a nyelvi csoportok is.
A népmese napját szeptember 30-án kiállítással ünnepeltük, amit az iskola
aulájában tekinthetnek meg. Ezen kívül nem csak a magyar órákon, hanem
más szakórákon is foglalkoztunk valamilyen formában a mesékkel.
11-12. évfolyamos tehetséges tanulóink Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyre való jelentkezése megtörtént. Az első, iskolai fordulók októberben
fognak elkezdődni.
A matematikai Bolyai versenyre megalakultak a csapatok, 5-8. évfolyamon 22-2-4 csapat fog részt venni. Ezen kívül iskolánk fogja biztosítani a helyszínt a
verseny körzeti fordulójához, ami igen gondos előkészítést igényel.
Az elmúlt tanévben igen sok tanulónk vett részt a Bendegúz Akadémia
tanulmányi versenyén, aminek eredményeként iskolánk megkapta az „Ezüst
Minősítésű Tehetséggondozó Központ” címet, egy Elismerő Oklevelet és egy
20,000 Ft-os kupont az iskola könyvtára számára. Köszönjük a felkészítő
tanárok kitartó munkáját.
Szeptember 26. az európai nyelvek napja az Európai Unióban. Ebben az
évben mi is részt vettünk az A38 hajón tartott rendezvényen, ahol a diákok
különböző nyelven játszhattak, így hozva közelebb a nyelvek sokszínűségét.
Beindultak a terepgyakorlatok, melyek fontos szerepet játszanak gyermekeink
természetszeretetre való nevelésében. Ez a program, egyedisége révén,
bekerült a „Jó gyakorlatok” programajánlatba is. Először a 9.a osztály utazott
Pénzesgyőrbe, ahol a tanulók a Bakony növény- és állatvilágával ismerkedtek.
Megújult a folyosók dekorációja, mivel új rajzok, gyermekmunkák kerültek fel a
faliújságokra. A legfontosabb események hirdetéseit pedig a portával
szembeni falon találhatják.
Lezajlott az osztályfotózás. Az elkészült fotókat az osztályfőnököknél és
évfolyamfelelősöknél lehet megtekinteni illetve megvenni.
Beindult az éves fogászati szűrővizsgálat, és a kötelező oltásokat is
megkapják a diákjaink.
Ásványkiállítás volt látható néhány napig az iskola aulájában, ahol szakszerű
tájékoztatót is hallhattak a diákok és vásárolhattak a gyönyörű kövekből.

Egy fontos eseményre szeretnénk felhívni a Szülők figyelmét. Iskolánk fennállásának
125. évfordulója alkalmából novemberben nagyszabású rendezvényt és kiállítást
kívánunk tartani. Amennyiben bármilyen tárgyi emlékkel hozzá tudnak járulni a
kiállításhoz, nagyon megköszönjük.
Egyben keressük a legöregebb régi diákokat, akik valaha ennek az iskolának a falai
közt tanultak és még részt tudnának venni a megemlékezésen. Kérjük, amennyiben
tudnak ilyen személyekről, adják meg elérhetőségüket.

2013. szeptember 30.

Iskolavezetés

