A Londoni Magyar Iskola Plusz rendszertelenül jelentkező, már sokak által nagyon várt, legújabb,
informatív hírlevele:
Nagy szeretettel köszöntök a legkissebbektől a leghosszabb szakállú aggastyán tagtársainkig
mindenkit! Remélem mindannyian nagyon jól viselkedtetek mostanában, s a hamarosan közénk
látogató Mikulástól csupa dícséretet hallok majd mindenkiről! Mert úgy biz ám, hamarosan
személyesen találkozhatunk hófehér szakállas, piros köntösös, teli zsákos barátunkal!
Jobb is ha felírjátok a kéménybe naptárba:
2021. december 4-én 15.30-tól Mikulás
ünnepséget tartunk kedvenc iskolánkban!
Lesz itt minden amit jó gyerek csak kívánhat:
eszem-iszom, dínom-dánom, közös éneklés,
kreatív kézműves asztalok, aprócska, de annál
hangulatosabb karácsonyi vásár, a Mikulás pedig
ajándékot hoz minden jó gyermeknek! (A jó
gyermek szótári definícióját plakátunkon
keressétek!)
Meglepetés sztárvendégeink a Budapesti
Nagycirkuszból érkeznek hozzánk.
Szórakoztatásunkról bohócok gondoskodnak,
artisták ejtenek ámulatba és bűvészek
teremtenek varázslatos hangulatot.

✶
Te k i n t e t t e l t e r m e i n k f i z i k a i
befogadóképességére, jelentkezéseket csak
korlátozott számban, a jelentkezés
sorrendjében áll módunkban elfogadni. Tagjaink
kapnak néhány nap előnyt, külsősök
jelentkezését csak november 21-e után
fogadjuk.
✶
Az érvényes jelentkezés fontos feltétele, a
belépődíj kifizetésén túl, hogy levelet kapjon
tőletek a Mikulás! Írjatok emailt a
mikulas@magyariskola.org.uk címre amiben
megírjátok a résztvevők nevét (felnőttekét is) a
gyerekek (mindenki aki csomagot szeretne
kapni) életkorát és pár szóban súghattok is
Télapónak pl. miért dícsérje vagy dorgálja meg.
✶
Aznap rövidített órákkal ugyan, de
szokásos módon 14 órától tanítást is tartunk. Ne
késsetek!
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MI EZ A
CIRKUSZOLÁS A
MIKULÁSSAL?!

ÜNNEPI BÜFÉ ÉS
MÁS “FINOMSÁGOK”

LUCA NAPI
VACSORÁNK IS LESZ!

ADAKOZÓ MASINA

(Hopp most elkotytyantottam magam!)

MIKULÁS ÜNNEPSÉG AZ

- BAN!

Mindenkit szeretettel várunk december 4-én 15.30-tól
a Londoni Magyar Iskola Plusz Mikulásnapi rendezvényén! A jó gyerekeknek személyesen hoz ajándékot a
Mikulás! (A jó gyerek szótári definíciója: akinek a szülei nov. 25-ig
jelentkeznek a mikulas@magyariskola.org.uk címen.)
Vendégszerepelnek a Fovárosi Nagycirkusz muvészei!
Buvészek, bohócok, artisták és krampuszok a színpadon!
Óriási szenzáció! Ez kihagyhatatlan! Gyertek ti is!

a Londoni Magyar Iskola Plusz hírlevele
✶

Belépődíj tagoknak:

£7/gyermek

külsősöknek:

£10/gyermek

A felnőttektől csupán azt kérjük, hogy finom,
lehetőleg házi készítésű süteményekkel
támogassák iskolánkat, színesítsék büfénk
kínálatát! Köszönjük!
✶
Ezen a napon a főbejáratot végre
rendeltetésszerűen használhatjuk! A konyha
mindkét oldalról le lesz zárva, ott csak a
büfések tartózkodhatnak. Étel kiszolgálás az
udvaron felállított étkező sátor felé, italpult
pedig a folyosóról nyíló ajtóban lesz.
✶
A büfében továbbra is csak készpénzt
tudunk elfogadni.

2021. december
LUCA NAPI VACSORA
(2021. december 11.)

Hagyományainkhoz híven idén is
megrendezzük Luca napi vacsoránkat!
Minden kedves tagtársunkat szeretettel
várjuk hagyományőrző és vicces játékokkal,
közös énekléssel és kellemes hangulatal
2021 utolsó tanítási napján, az órák után!
A lakomához mindenki hozzájárulhat a saját
batyujával. Hozzatok finom ünnepi ételeket
italokat és süteményeket, hogy éhen ne
maradjunk! Ezeket fogjuk feltálalni és a
nagyteremben terített ünnepi asztalnál
elfogyasztani.

✶
Kézműveskedni 15.15-16.00 között a
nagyteremben, később egy külön teremben lesz
lehetőség.

Karácsonyi vásárlásaitokkal is
támogathatjátok az iskolát, és ez semmi
töbletbe nem kerül számotokra:

✶
Az ünnepségen, tekintettel a megjelentek
várható nagy számára, csak aznapi negatív
lateral flow teszttel lehet részt venni! Kérünk
mindannyiótokat, hogy a bejáratban várható
tumultuózus jelenetek elkerülése érdekében még
otthon, indulás előtt végezzétel el magatokon
a tesztet, aminek eredményét és kódszámát a
https://www.gov.uk/report-covid19-result
oldalon regisztráljátok! Nekünk az innen
kapott visszaigazoló emaileket kell
ellenőriznünk az ajtóban! MINDENKIÉT!
Megértéseteket előre is nagyon köszönjük!

1. Menjetek ide: www.thegivingmachine.co.uk!

✶
A Mikulás idén nagyon környezettudatos
módon az évek alatt felhalmozódott különféle
díszítésű, esetenként más-más méretű, maradék
zacskókat használja fel ajándékai burkolására.
Arra kért minket, a félreértések elkerülése
érdekében szóljunk róla, mindegyik csomag
pont ugyanazt tartalmazza, de kívülről
esetleg máshogy nézhetnek ki. Igyekszik
családonként egyformát adni, de a gyerekek
óhatatlanul látnak majd másfélét társaiknál.
Üzeni, reméli megértő családokat talál nálunk,
akik hozzá hasonlóan aggódnak a fókák és
jegesmedvék életterének szűkülése miatt!

2. Kattintsatok a „Join” gombra (jobb felső sarok)!
3. Regisztráljatok mint „giver”, és adjátok meg a
Hungarian Children and Parents Group-ot (ez az
angol nevünk), mint kedvezményezettet!
4. Töltsétek le a The Giving Machine ikont, vagy
mentsétek el az oldalt a kedvencek közé!
5. MINDEN VÁSÁRLÁST A GIVING MACHINE
OLDALÁRÓL INDÍTSATOK! Nyomjátok meg a
Go shopping
gombot, és
válasszátok ki a
megfelelő
kereskedőt
( E b a y /
Amazon/,
minden nagy
rajta van, több,
mint 1500
üzlet)!
6. Innentől a
vásárlás már
ugyanúgy
folytatódik
mint minden
más esetben.

