
 
2016. március 
 

„Megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta 
van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” 

 (Ézsaiás 53,5)  
 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket márciusi levelünkkel. 

Örömmel és hálaadással tekinthetünk vissza az eltelt hónap eseménydús napjaira, a programokban 

gazdag időszakra. 

 

Februárban szülői értekezletet tartottunk minden osztályban. 

A farsangi mulatság mindannyiunk számára vidám, közös élmény volt – gyermekek és pedagógusok 

egyaránt nagyon jól érezték magukat. 

Diákjaink ismét szépen szerepeltek iskolai, kerületi és országos versenyeken egyaránt.  

Lezárult a továbbtanulási, beiskolázási folyamat. A nyolcadikosok többsége jól teljesített a felvételi 

vizsgákon. Ezek eredményei, tapasztalatai birtokában a tanulóknak március 16-án és 17-én lehetőségük 

van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására, módosítására. Részletes információkat a 

nyolcadikos gyermekek szülei már kaptak erről. 

Befejeződött keresztyén nevelési sorozatunk. Reméljük, minden család számára hasznosak voltak az 

előadások, és lélekben is sokat tudtak épülni együtt ezáltal. 

Köszönjük mindazoknak, akik a lelkészi igazolásokat beküldték. Sajnálatos módon viszont azt 

tapasztaltuk, hogy diákjaink jelentős része nem vesz részt vasárnaponként gyülekezeti alkalmakon, 

gyermek-istentiszteleteken. Szeretettel kérjük mindnyájukat, hogy a gyermekük felvételijénél tett 

ígéretüket tartsák szívügyüknek, a vasárnapi alkalmakat saját gyülekezetükben látogassák, és a tanév 

végéig hozzanak is erről igazolást. 

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy adóbevallásunk során a felajánlható 1%-ot lehetőség van a 
Szabó Imre Alapítványnak (adószám: 18004755-1-42), illetve a Magyarországi Református Egyháznak 

(technikai szám: 0066) adományozni. Előre is köszönjük, amennyiben élnek ezzel a lehetőséggel, és 
támogatják egyházunkat és iskolánkat. 
 
Nagyon fontos számunkra minden olyan területen az Önök véleménye, amely a közös 
együttműködésünket elősegíti, hatékonyabbá teszi. 
Most arra szeretnénk kérni Önöket, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék iskolánk honlapjával 
kapcsolatos munkánkat.  

A kérdőív ezen a linken érhető el: http://kerdoivem.hu/kerdoiv/860337664/1/ 
Célunk egy olyan honlap üzemeltetése, mely áttekinthető, könnyen használható, s tartalmazza mindazon 

információkat, melyekre szükségük kehet az iskolai életben való  
tájékozódáshoz. Minden javaslatot, észrevételt köszönettel veszünk március 15-ig. 
 

 

Márciusi programjaink:       

A leendő első osztályosok felvételi beszélgetése március hónapban folyamatosan zajlik. Az érintett 
családokat értesítjük az időpontokról.  
Március 2-án (szerdán) és 9-én (szerdán) ebédbefizetés lesz.  
15 napra fizetünk: 100% = 6.750 forint, 50% = 3.375 forint. 
Március 5-én, szombaton országos munkanap lesz. Nekünk ez a nap tanítási szünet. 
Március 7-én a hétfői áhítaton Pálúr János orgonaművész az újjáépített hangszeren orgonabemutatót 

tart a Julianna iskola diákjai és pedagógusai számára. Szeretettel hívogatjuk Önöket is erre az alkalomra. 
Március 10-én (csütörtökön) Gergelyjárás keretében a 3.a osztályos diákok ellátogatnak egy kis 
műsorral az óvodás csoportokba és az iskolai osztályokba.  
 

http://kerdoivem.hu/kerdoiv/860337664/1/


Március 11-én (pénteken) 12 órakor megemlékezést tartunk az 1848. évi pesti forradalomról. Ünnepi 
műsorral a 4.a osztály tanulói készülnek. Négy tanítási óra lesz megtartva.  
Szintén ezen a napon délelőtt lesz az osztályfényképezés is, valamint a nyolcadikos diákok számára az 
egyéni fényképezés a tanév végi tablóhoz. Kérjük, hogy a gyermekek ünnepi egyenruhában, kokárdával 

jöjjenek.  
 
Március 14-én (hétfőn) munkaszüneti nap. 

Március 15-én (kedden) munkaszüneti nap, országos ünnep. 
 
Az iskolai rajzversenyre nagy számban adtak le rajzokat az alkotók. Az első fordulón túljutott 
versenyzők tehetségükről személyesen adnak számot az iskolában lévő 3. emeleti műtermünkben 
március 18-án (pénteken) 10 órától 12 óráig. 
Március 21-én (hétfőn) a reggeli áhítaton a 3. a osztályosok előadásában láthatunk egy szép 

passiójátékot. Szeretettel hívjuk a szülőket is erre az alkalomra. 
Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára március 22-én 
(kedden). 
 
Március 23-án (szerdán) – hagyományainkhoz híven – iskolánkban rendezzük az Országos Béres 
Ferenc Éneklő Versenyt.  A versenyen csak a szereplők és a segítő gyermekek vesznek részt. A 
többiek számára ez a nap tanítási szünet.  

Ez a tavaszi szünet előtti utolsó nap. 
 
A tavaszi szünet március 24-től 30-ig tart. 
Március 31. (csütörtök) a szünet utáni első tanítási nap.  
 
Néhány áprilisi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket:  
 

Április 6-án és 13-án ebédbefizetés.  
Április 7-én iskolai versmondó versenyt rendezünk. 
Április 11-én a költészet napjára emlékezünk.  
A tavaszi papírgyűjtés április 11-től 15-ig lesz. 
Április 15-én lesz az Éneklő Ifjúság koncertje. 
Április 17-én, vasárnap 10 órakor családi istentisztelet.  

A Föld napjára emlékezünk április 22-én.  
Április 19-én szülői imakör. 
Április 25-én közös fogadóóra. 
Április 30-án, szombaton családi nap.  

 
Nyári táboraink: 
Cimbora tábor:  

Ideje:  2016. július 24 – július 30. 
Helye:  Sasrét (Kikerics erdei iskola –Zselic) 
Témája: CimbOlimpia. 
A honlapunkon részletesen tájékozódhatnak a táborról. 
 
A többi tábori hétről következő leveleinkben adunk tájékoztatást. 
 

 
Az előttünk álló időszak feladataihoz is kérjük az Önök segítségét, támogatását. 
 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és a feltámadás biztos reményében megélt húsvéti 
ünnepeket kívánunk szeretettel:            
 

a nevelőtestület  
  

Budapest, 2016. március 1.                                                              Áldás, békesség! 
 

 

  


