
 
2016. január 

 

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: békességet és nem 

romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” 

     (Jeremiás 29,11) 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket az új esztendőben első levelünkkel. 

Reméljük, hogy az ünnepek és a szünidő napjai minden család számára igazi feltöltődést, 

kikapcsolódást, pihenést jelentettek a fáradozással teli decemberi időszak után. 

 

Örömmel emlékezünk vissza a decemberi karácsonyi istentiszteletünkre, amelyen Önök 

közül jó néhányan velünk ünnepeltek. Jó volt látni gyermekeink szolgálatát ezen a szép 

alkalmon. 

Jóleső érzéssel vehettük kezünkbe iskolaújságunk legújabb számát, amelynek 

létrejöttében sokan részt vettek. 

 

Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük osztályfőnökének legkésőbb január 30-ig 

juttassák el az első félévről szóló lelkészi igazolásokat. Az igazolásokhoz szükséges 

nyomtatvány elvihető iskolánk portájáról, vagy letölthető honlapunkról. 

 

Szeretnénk ismételten felhívni a szülők figyelmét arra, hogy iskolánk honlapján 

(http://fasor.hu/julianna) naprakész információkat olvashatnak. 

Januári programjaink: 

Január 4. (hétfő): a szünet utáni első tanítási nap. 

Január 6-án (szerdán) és 13-án (szerdán) ebédbefizetés lesz január hónapra. 

20 napra fizetünk: 100% = 9.000 forint, 50% = 4.500 forint. 

 

Január 16-án (szombaton) írják a nyolcadikos diákok a központi felvételi vizsgát 

matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból. Hordozzuk imádságban 

gyermekeinket, hogy képesek legyenek legjobb tudásuk szerint teljesíteni, és 

bekerülhessenek az általuk választott gimnáziumba, szakközépiskolába. 

 

Intézményi lelkészünk szervezésében folytatódik keresztyén nevelési sorozatunk.  

A következő előadás január 16-án szombaton lesz 16-tól 18 óráig. 

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára 

január 19-én (kedden). 

 

Az első félévet január 22-én (pénteken) zárjuk.  

A második félév kezdete: január 25. (hétfő). 

Január 29-én (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket. 

http://fasor.hu/userfiles/files/julianna/kervenyek/lelkeszi_igazolas.pdf


 
2016. január 
 

Iskolánk a leendő 1. osztályosok számára felvételt hirdet a 2016/2017. tanévre.  

A Julianna iskolába való jelentkezés határideje: február 26. (péntek).  

Jelentkezni a honlapról letölthető és a portáról is elvihető jelentkezési lapokkal lehet.  

 

Január 30-án (szombaton) 9-11 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk a leendő 

első osztályosok számára. A gyerekek az osztálytanítók által vezetett játékos 

foglalkozáson vesznek majd részt. A szülők számára ez idő alatt tájékoztató előadások 

hangzanak el. Szeretettel várjuk az iskolába készülő gyerekeket és szüleiket ezen a 

szombat délelőttön. Részvételi szándékukat előre jelezzék a julianna@fasor.hu email 

címen. 

 
Néhány februári programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

Február  2-án (kedden), 3-án (szerdán) és 4-én (csütörtökön) szülői értekezletet tartunk 

minden osztályban. Az értekezlet időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 

 

Február  3-án (szerdán) és 10-én (szerdán) ebédbefizetés. 

Február  5-én (pénteken) farsangi mulatság. 

 

Az iskola vezetősége február közepén továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját 

a középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a győri felvételi központnak. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy továbbtanuló gyermekeik adatlapjának és jelentkezési 

lapjának pontos kitöltésével segítsék a munkánkat. 

 

Február 16-án (kedden) Julianna-énekverseny. 

Február 16-án (kedden) szülői imakör. 

 

A téli utazások miatti iskolai kimaradások elkerülésére február 18-án (csütörtökön) és 

19-én (pénteken) síszünetet tartunk. Bízunk benne, hogy két hónap fáradozása után 

ismét jól fog esni egy kis pihenés ezen a hosszú hétvégén. 

Kérjük, hogy a családi üdüléseket erre a négynapos hétvégére tervezzék. 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés, boldog, szeretetben teljes új esztendőt 

kívánunk. Töltse be mindannyiunk szívét a fenti Igében kapott reménység, bátorítás – s 

így Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 

 

Szeretettel:         a nevelőtestület 

 

Budapest, 2016. január 1.       Áldás, békesség! 
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