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Kedves szülők!

A HÓNAP IDÉZETE
„Ha a gyereket folyton bírálják, a lenézést tanulja. Ha a gyerek állandó
gyűlöletben él, a háborút tanulja. Ha a gyereket mindig gúnyolják, a
félénkséget tanulja. Ha a gyereket folytonosan megszégyenítik, a
bűntudatot tanulja. Ha a gyermeket folyvást biztatják, a bizalmat
tanulja.Ha a gyereket biztonság veszi körül, a hitet tanulja.Ha a
gyermek teljesítményét elismerik, a megbecsülést tanulja.Ha a gyerek
jórészt helyesléssel találkozik, önmaga szeretetét tanulja. Ha a
gyereket elfogadják, és barátságos légkörben él, megtanulja szeretni a
világot. A gyerekek azt élik, amit tanulnak!” (Robert Fischer)

A tanév végének különleges színfoltja a drámahét, amikor
néhány napba összesűrítve minden osztály bemutatja évvégi
színdarabját. Idén, kicsit a TIFF meg az egyéb nagy nyári
fesztiválra hajazva, mi is „járulékos” programokat illesztettünk
be a színdarabok közé, igazi zsúfolt műsort kínálva Nektek. Arra
bíztatnánk, hogy ne csak a saját osztályotokat nézzétek meg,
hanem kíváncsian üljetek be a többiekére is. NÉZZÜK MEG
EGYMÁST! – legyen ez a mottója az idei drámahetünknek.
Külön szeretnénk meghívni az ovis szülőket: remek alkalom
bepillantani az iskola légkörébe, megismerni a gyermekeket,
pedagógusokat...
A drámahét programja:
Június 13.,
hétfő

16 óra: Évzáró kiállítás, országbemutatók,
divatbemutató (VI., VII., VIII. M osztály) –
díszterem
17,30: Tamási Áron: Énekes madár
előadja: VII. M osztály (helyszín: a diófa alatt)
19 óra: Meglepetés-színdarab (csak 12 évnél
idősebbeknek!)
előadja: tanárok (helyszín: díszterem)

Június 14.,
kedd

Június 15.,
szerda

- május 31., 17 óra: évzáró Leonardo-koncert, magyar
tagozat (díszterem);
- június 3., 17 óra: Tóth Csenge Hanga szólókoncertje, VIII.
M. osztály búcsúztatója (díszterem);
- június 13-16.: drámahét – részletes programja mellékelve;
- június 13., 16 óra: évvégi kiállítás, országbemutatók,
divatbemutató (VI., VII., VIII. oszt) (díszterem);
- június 17., 10 óra: nyolcadikosok ballagása (díszterem);
- június 24.: iskolai évzáró, János-napi tűzugrás;
- július 10-14: VIII. Nyári Művészeti Tábor (részletek
hamarosan a honlapon)

PEDAGÓGUS-HĺREK:

18 óra: Petőfi Sándor: János vitéz
előadja: V. M oszt. (osztályterem)

● Május 19-én a magyar tagozat intézményi
mentorizálása részeként az V-VIII. osztályra kitekintő
műhelyfoglalkozást tartott Bolla Emese és László Áron
25 csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi pedagógusnak
Csíkszeredában.

17 óra: A kőleves (népmese), majd román
verses-zenés bekukkintó
előadja: I. M oszt. (osztályterem)

● Erdély-körútjuk részeként a IV. M. osztály a
szentgyörgyi és a csíkszeredai Waldorf-osztályok
vendégei lesznek június 21-22-én, és találkoznak az
ottani szülői közösséggel is.

17 óra: Döbrentey Ildikó: A csigacsalád
előadja: előkészítő osztály (euritmia-terem)

18,30: Hol terem a 22 színű szivárvány?
előadja: IV. M oszt. (osztályterem)
Június 16.,
csütörtök

ESEMÉNYNAPTÁR:

16,30: csütörtökEsték:
Daray Attila: Csillogó szeműek földje – Afrika
(díszterem)
18,00: Szent Ferenc legendája
előadja: II. M oszt. (osztályterem)
18,30: Jean Anouilh: A pacsirta (Jeanne d’Arc)
előadja: VI. M oszt (euritmia-terem)

● Kerekasztal-beszélgetést szervezünk az erdélyi
(vásárhelyi, csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi) magyar
nyelvű Waldorf osztályok pedagógusainak, szülői
képviselőinek június 27-én.
● Június 28–július 3. között iskolánk 9 pedagógusa
(Szász Judit, Mikola Edit, Rácz Hajnalka, Bolla Emese,
Molnár Zsolt, Veres Ildikó, Papp Emese, Morar Linda,
László Áron) Gödöllőre utazik, a magyarországi
Waldorf-tanárok hagyományos Nyári Akadémiájára.
Utazásukat az IAO idén is támogatja, részvételüket a
szervező Waldorf Ház is segíti. Mindkettőért köszönet!

Nézzük meg egymást! Szeretettel várunk!

ÉVÉRTÉKELŐ SZÜLŐI KÉRDŐĺVEK
Megújult formában hamarosan kiküldjük az évértékelő
kérdőíveket. Várjuk visszajelzéseiteket e-mailben vagy
papíron a csoportok/osztályok pedagógusainál, vagy
anonim módon az étkezde postaládájába, legkésőbb
június 20-ig.

csütörtökEsték
„Próbaévadunk” idei utolsó találkozójára június
16-án kerül sor, 16,30-tól, a díszteremben.
Meghívottunk Daray Attila, IV-es szülő,
előadásának címe:
Csillogó szeműek földje – Afrika
Szeretettel várunk!

AZ ELMÚLT IDŐSZAK HÍREI, ESEMÉNYEI:
● ELŐADÁSOK ●Többéves hagyományt folytatva, pünkösdi előadássorozattal látogatott körünkbe Anton Kimpfler
(Németország) május közepén.
● ZÖLD UDVAR ● Több osztály – kicsik és nagyok – részvételével május folyamán elkezdődött a keleti udvarrész
kibővítése veteményeskertecskékkel. Köszönjük, és örülünk a Sztahura család (0. M) kezdeményezésének!
● SZÜLŐI TESTÜLET ● A Szülői Képviselők Tanácsának új munkaülésére került sor május 24-én. Az ülés
jegyzőkönyvét minden csoport/osztály képviselője megkapja, ők továbbítják illetve tőlük elkérhető.
● PÁDIS ● Május 12-15. között a VII. M és R osztály egy hannoveri diákcsoporttal közösen Mărişel–Pádis-i,
embertpróbáló, felejthetetlen táborban vett részt, iskolánk régi barátja, Sebastian Jacobi jóvoltából.
● csütörtökESTÉK ● Áprilisban Dan Judith tartott előadást Kicsi a világ. Rendhagyó földrajzóra a világ 4 tájáról, majd
májusban Macalik Arnold Miénk a világ. Csillagösvény értékes hétköznapjainkhoz címmel.
● TORDA ● A két hatodik osztály Tordán a történelmi múzeumot és a római-kori régészeti leleteket látogatta meg
május 20-án.
● GÖRÖG NAP ● Az ötödikesek görög-hangulatát zárta május 24-én a görög-nap: euritmiázással, olimpia-próbákkal,
lakomával és fűzfakoszorúval.
● UDVAR ● Köszönjük az új mászókát az udvarszépítő munkacsoportnak, és a hamarosan újjászülető kemencét a III.
R osztálynak!
● KIRÁNDULÁS ● Egyre többen tudjuk, a lábainkBAN is , hogy hol van az Árpád-csúcs... Szép tagozati-szintű
családos kirándulás volt május 28-án, a IV. M osztály szervezésében.
● LEONARDO ● Két gyönyörűszép koncerttel zárult az idei Leonardo-évad. A múzsák nyaralni mennek, találkozunk
ősszel!
● GYERMEKNAP ● Különböző módokon ünnepeltük a gyermeknapot: többek között volt társasjátékozás,
iskolábanalvás, tanár–diák kosármeccs a nyolcadikosokkal (illetve nyolcadikosok–aprónépek ráadás )...
● VENDÉGEK ● Gödöllői és pécsi hetedikeseket fogad június 2-3. illetve június 6-10. között az V. M és VII. M
osztály.
● SOKADALOM ● A hagyományos Gyermeknapi Sokadalomba iskolánkat is meghívták, Staharoczky Vera fog
kézműves műhelyt vezetni.
● NYÁRI TÁBOROK ● Az táborok sorát idén a másodikosok nyitották meg Sinfalván, május végén. Következik a
hetedikesek biciklikörútja (Sinfalva, Torockó), az elsősök tábora (Sztána), a negyedikesek Erdély-körútja (DévaVajdahunyad-Szentgyörgy-Csíkszereda-Vásárhely), az ötödikesek tábora (Torockó); az „évadot” a hatodikosok zárják,
már a vakációban.

ÉVZÁRÓ – június 24.
KIKELET
Idei utolsó lapszámunk június 17-én jelenik meg,
tematikus, meglepetés-különszámmal.

Bizonyítványosztás, János-napi tűzugrás,
piknik...
Szeretettel várunk!
A szervező IV. M osztály
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