Obvestilo za starše
Spoštovani starši!
Seznanjamo vas z aktivnostmi, ki bodo meseca januarja potekale na OŠ Ivana Cankarja
Ljutomer in na nekatere ste vljudno vabljeni tudi vi.

1. Torek, 21. januarja 2014: Net-varen.si
Projekt je namenjen izobraževanju in usposabljanju otrok, staršev in učiteljev na
področju varne uporabe interneta oz. seznanjanje z načini nelegalne uporabe
interneta, kar je v našem življenju vedno bolj prisotno.
V program bodo vključeni učenci 5. in 8. razreda matične šole.
Starši ste na predstavitev vabljeni ob 16.30 uri v večnamenski prostor na
matični šoli.
Dogodek traja eno uro.
Osebno vabilo prejmete na govorilni uri v torek, 7. 1. 2014 ali po vašem otroku.
Prosimo za potrditev vaše prisotnosti pri razredničarki, po e-pošti ali telefonsko v
tajništvo šole najpozneje do petka, 17. januarja.

2. Četrtek, 23. januarja 2014: Ne-odvisen.si
Zavarovalnica Vzajemna nas je izbrala in nam v okviru projekta Ne-odvisen.si
omogočila bogat program, ki ima cilj ozaveščati o najrazličnejših pasteh
zasvojenosti, obenem pa tudi spodbuja temeljne vrednote, kot je povezanost
družine.
Dopoldan so v program vključeni vsi učenci matične šole in obeh podružnic.
Starši pa ste vabljeni na družabni večer »Tisti dve besedi«, ki bo izveden v naši
športni dvorani s pričetkom ob 18.00 uri.
Pričakujemo udeležbo vseh staršev, saj je program odličen in ga sprejemamo kot
darilo ob začetku novega leta, zato si želimo, da se s hvaležnostjo odzovete tudi vi.
Podrobneje bo program predstavljen na vabilu, ki ga boste prejeli vsi učenci in starši.

3. Ponovno bo treba pridobiti aktivacijsko kodo za protivirusni program FSECURE, ki ga plača pristojno ministrstvo za učitelje in učence.
Prosimo vas, da izpolnite in podpišete izjavo, ki jo bo prejel vaš otrok.
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4. Drugo:
28. januarja bo redovalna konferenca za 1. - 4. razred;
29. januarja bo redovalna konferenca za 5. - 9. razred;
Plavalni tečaj za učence 3. razreda podružnice Cven in C. Golarja bo
od 27. 1. do 31. januarja v Biotermah Mala Nedelja, za učence matične šole pa od 3.
do 7. februarja.
V sredo, 29. 1. 2014, bodo potekale delavnice 'Znanje za mlade' na Gimnaziji Franca
Miklošiča za učence 8. in 9. razreda od 8.00 do 13.00 ure (predvsem za nadarjene
učence).
V torek, 28. januarja 2014, bo naravoslovni dan za učence 8. b razreda, v četrtek,
30. januarja pa za učence 8. a razreda: 'Odraščanje in zdrava spolnost '– obisk
bolnišnice v Murski Soboti.

Ravnateljica:
Darja Kosič Auer
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