Mottó: „mint
ahogyan a
gyermekláncfű
láncszemei, úgy
kapcsolódnak
egymáshoz a mi
életeink...”

Az új iskolai tanév
Azt hiszem ennek a tanévnek az elején
nem csak Ilie fogta így a fejét, hanem nagyon
sok szülő, pedagógus is. A beiskolázás nehezségei, a tanórák
összevisszasága, a fertőzés megelőzésének sok szabálya, mind-mind
olyan nehézségek, amelyekkel ebben a tanévben szembe kell nézzünk.
Minden nehézség ellenére a gyerekek már nagyon várták az
osztálytársakkal és a tanítók, tanárokkal való találkozást. Sajnos vannak
még most is napok amikor online kell tanulni, de ez már nem okoz
gondot.
Központunk gyermekei ebben az új 2020-2021-es tanévben, a
következőképpen járnak iskolába.
Szentjobbon, a magyar tannyelvű ikolába 6 gyermek jár:
IV. osztályosok: Zsanett, Roli, Diana

VI. osztályos
Zsolti

Csuhajon, a román tannyelvű iskolába 2-en járnak
VI. osztályos Ilie VIII. osztályos Cristina

Nagyváradon
a BONITAS iskola
VIII. osztályába jár
B. Andrea

VIII. osztályosok
Miklós és Andris

Bors-ra, a „Tamási Áron” Mezőgazdasági Liceumban
IX. osztályos
X. osztályos
XI. osztályos
Laci
Sz. Andrea
Benjamin

A Sport Liceum
XII. osztályában van
Sebastian
Dániel

A „Traian Vuia”
Szakiskolába járnak
X. osztályban
Róbert
Gabriel

Nagyváradon,
a Szent László Római Katolikus Liceumba járnak
X. osztályba István
XI. osztályba Claudia

Nagyváradon, a Mihai Viteazu Technikai Kollégiumba járnak
X. osztályba Gabriella
XI. osztályba Sergiu

Kágyán, a technológiai Liceumba jár
X. osztályba Bobi

Borson, esti Liceumba jár
XI. osztályba Zsambor

Amint a kis összefoglaló is mutatja, Központunk neveltjeinek iskolázása eléggé szerteágazó ebben az
évben is. Sok időt, energiát és éberséget igényel iskolai tanulmányaik figyelemmel kísérése. Központunk 22
diákja, öt különböző településen, kilenc különféle tanintézményt látogatnak.
A legkisebbek negyedik osztályosok 3-an vannak, a legnagyobb végzősünk XII osztályba jár.
Központunkban van három olyan fiatal is, akik már elkezdtek dolgozni:
Ők Zsambor, aki a Fais gyárban dolgozik és közben Borson szeretné elvégezni estiben a liceumot is.
Darius, a
köműves
szakmában
kapott
helyet.

Florin
ő is kőműveskedett
jelenleg viszont más
munkát kerses.

Sok sikert kívánunk fiataljainknak
tanulmányaik folytatására
vagy egy jó munkahely találására!!!

Sok szeretettel köszöntjük
ezen a héten
születésnapja alkalmából

Georg Wilfinger
apát urat
Isten tartsa meg őt jó
erőben, egészségben!

