
 
 

„Az igazak segítsége az Úrtól van, megvédi őket az Úr és megszabadítja őket, mert Őbenne bíznak.” 

     (Zsoltárok 37, 39-40) 

 

    Kedves Szülők! 
 

Szeretettel köszöntjük Önöket áprilisi levelünkkel. 

Örömteli szívvel gondolunk vissza a márciusi hónap színvonalas rendezvényeire, szép eredményeire, vidám 

perceire. 

Megemlékeztünk a forradalmi eseményekről a 4.a osztályosok szép műsorával. 

Láthattunk egy szép passiójátékot a 3. a osztályosok előadásában. 

Idén ismét iskolánk adott otthont az országos Béres Ferenc Éneklő Versenynek, melyen református 

intézményeink több mint kétszáz diákja vett részt.  

Szép rendben lezajlott az iskolánkba jelentkezők felvételije. Hálás a szívünk, hogy idén is két első 

osztályt tudunk indítani.  

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik kitöltötték a honlappal kapcsolatos kérdőívünket, és 

javaslataikat, észrevételeiket megosztották velünk. Igyekszünk mindezeket figyelembe venni, s ezek mentén 

fejleszteni a honlapunkat. 

Szeretnénk a családi napon egy „juliannás garázsvásárt” rendezni. 

Várjuk a használható, tiszta, jó állapotú ruhaneműket, cipőket, táskákat – gyermek és felnőtt ruhadarabokat 

egyaránt – olyanokat, amelyeket mi is szívesen megvásárolnánk másoktól. A gyűjtési akció április 1-20-ig tart. A 

csomagokat a portán lehet leadni.  

Minden ruhaneműt/táskát/cipőt jelképes áron (100 Ft/db) fogunk értékesíteni a családi napon.  

A jövő évi tankönyvtámogatáshoz szükséges igénylőlap letölthető honlapunkról 

a Szülőknek menüpontban a Kérvények, nyilatkozatok almenüben.  Az igénylőlapokat és az igazolásokat 

legkésőbb április 8-ig legyenek szívesek eljuttatni az osztályfőnököknek. 

Intézményünk működéséhez az Önök véleménye elengedhetetlen, ezért a már megszokott gyakorlathoz 

híven ismét kérjük a véleményüket iskolánkkal kapcsolatban.   A szülői kérdőívet április 15-ig legyenek 

szívesek kitölteni. Az internetes kérdőív elérhetősége: http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/867257322/1/ 

 Tehetséges tanulóink idén is részesülhetnek a Julianna Iskola Tehetséggondozó Alapjának támogatásában. 

Várjuk azon 3–8. évfolyamos tanulók jelentkezését, akik bármilyen tevékenységben (tanulás, sport, művészetek 

stb.) tehetségesnek bizonyulnak, tehetségüket igazolni tudják, annak kibontakoztatásáért sokat tesznek. A 

jelentkezéshez egy kitöltött adatlapot kell eljuttatni az osztályfőnököknek. Az adatlap letölthető honlapunkról, 

valamint átvehető a portán. Jelentkezési határidő: április 8. 
 

Áprilisi programjaink:  

Április 6-án (szerdán) és 13-án (szerdán) ebédbefizetés lesz.  

21 napra fizetünk: 100% = 9.450 forint, 50% = 4.725 forint.  
Április 7-én (csütörtökön) versmondó versenyre hívjuk a költeményeket szerető és azokat átéléssel előadó 

diákokat. Az idei verseny témája: állatokról szóló versek a magyar irodalomban,  illetve   versírás ebben a 

témában.  

Április 8-án a felsős diákjaink egy előadáson vesznek részt, mely az Okosdigitális Program néven ismeretes. A 

program célja, hogy segítsen a diákoknak tájékozódni a digitális világban, hogy felhívja a figyelmet a tudatos 

tartalom- és eszközhasználatra.  

Április 11-én a költészet napjára emlékezünk.  Reménység szerint a TOLLFORGATÓ irodalmi verseny alkotói 

fogják előadni műveiket. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Önöknek, akik folyamatosan biztatják, segítik 

gyermeküket az értékes munkák elkészítésében.                                                                                                                                                          
A tavaszi papírgyűjtés április 11-től 15-ig (hétfőtől péntekig) lesz. 

Kérjük, hogy a papírokat kötegelve, 5 kg-os csomagként legyenek szívesek hozni, és leadni a megszokott 

helyen, az A épület udvarán - reggelenként 7.00-8.00 óráig illetve délután 16.00-17.00 óráig. 
 

Április 8-án, 12-én és 13-án a tornatermet bérbe adjuk egy filmforgatásra, ezért a testnevelés órák az 

udvaron lesznek megtartva.  
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Április 15-én (pénteken) délután a 7. kerületi önkormányzat szervezésében ismét megrendezésre kerül az 

Éneklő Ifjúság koncertje. A rendezvényen énekkarunk is szerepel.  

Iskolánk leendő első osztályosainak beiratkozása április 14-én (csütörtökön) 8 órától 17.30-ig és 15-én 

(pénteken) 8 órától 16.30-ig lesz. Beiratkozni Elekes Hajnal iskolatitkárnál lehet a földszinti iskolatitkári 

irodában. 
Április 17-én (vasárnap) 10 órakor családi istentisztelet lesz templomunkban. Szeretettel hívogatjuk erre a 

szép alkalomra a családokat. Ünnepi műsorral a 4.b osztály tanulói szolgálnak. Az istentisztelet persely-

adományát a fenntartó gyülekezet a kollégium támogatására fordítja. 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára április 19-én (kedden) 

16.45-kor a könyvtárban. Legyünk egyek az imádságban kollégiumunkért, családjainkért, gyermekeinkért! 

A Föld napjára emlékezünk április 22-én (pénteken).  

Délután a Földpörgető Verseny döntőjére várjuk szeretettel az érdeklődőket! 

Április 25-én (hétfőn) 16 órától közös fogadóóra lesz iskolánkban. Kérjük, hogy a fogadóórán való 

részvételük igényét előzetes bejelentéssel tegyék meg az iskola portáján elhelyezett jelentkezési lapon illetve 

telefonon keresztül. Jelentkezni április 18-tól április 25-én 12 óráig lehet. 

Április 30-án (szombaton) 9 és 13 óra között családi napra hívjuk Önöket.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan lehetőséget kívánunk teremteni a szülőknek arra, hogy egymással kötetlenül 

beszélgessenek, ismerkedjenek, az osztályok szülői közösségét erősítsék. A napot az osztályok közötti játékos és 

sportvetélkedők, főzőversenyek és egyéb programok teszik majd izgalmassá. Várjuk az apukák, anyukák aktív 

közreműködését.  

 

Májusi előzetes:  

Május 4. szerda és 11. szerda: Ebédbefizetés  

Május 5. csütörtök: Áldozócsütörtöki istentisztelet  

Május 8. vasárnap: Konfirmációi istentisztelet  

Május 13. péntek: Tehetségest, 8. osztály tánca 

Május 15-16. vasárnap-hétfő: pünkösd 

(Május 16. hétfő: pünkösd - munkaszüneti nap) 

Május 17. kedd: Szülői imakör 

Május 16-20. (hétfő-péntek): Erdélyi kirándulás – 7. osztály  

Május 25. szerda: Országos kompetenciamérés 6. és 8. osztályosoknak  

Május 27. péntek: Gyermeknap  

Május és június hónapban folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások, erdei iskolák. 

Várható: Országos idegen nyelvi mérés 6. és 8. osztályosoknak  
 

Nyári táboraink: 

Cimbora tábor: 2016. július 24–július 30. Sasrét 

Kenutábor (felső tagozatos gyermekeknek): 2016. június 29-július 3. Poroszló 

Ping-pong tábor (3 turnusban): 1. hét: június 20-24., 2. hét: június 27-július 1.  

                                              3. hét: augusztus 22-26. 

Kincskereső tábor: 2016. július 25–július 30. Csobánka 

 

A szülői levél információinak bővítésére, kiegészítésére – ha szükséges –, kérjük, látogassanak el honlapunkra! 
 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület  

Budapest, 2016. április 2.        Áldás, békesség 
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