
 
2016. november 

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sámuel 7,12) 

                                  

                                                          Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket novemberi levelünkkel. 

A levelünk mottójául választott Ige kísérte végig az ünnepi hetünket. Ennek fényében válik nyilvánvalóvá 

mindannyiunk számára, hogy nemcsak erre a hétre, de az előtte lévő és az azt követő időszakra nézve is 

számíthatunk a mi Urunk mindenoldalú segítségére. Ezzel a köszönettel, hálával szeretnénk egy kis 

visszatekintést adni a mögöttünk hagyott két hónapra. 

 

Szeptemberben mind az alsós, mind a felsős gyermekek vidám kirándulásokon vettek részt. 

A hónap közepén egyhetes ünnepségsorozattal emlékeztünk iskolánk alapításának 90. évfordulójára.  

A hónap végén bibliai barangolással egybekötött csendesnapot tartottunk. 

 

Októberben megemlékeztünk a zene világnapjáról. A gyönyörű hangszerszólók és az énekkarosok közös 

éneke mindannyiunk szívét megmelengette. 

Az aradi vértanúkról és az 1956-os eseményekről is méltóképpen emlékeztünk meg a 6.b osztály és a 

7.osztály szolgálatával. 

A Bolyai Matematikaverseny körzeti döntőjének iskolánk adott otthont. 

A papírgyűjtésben való részvételt, segítséget köszönjük a szülőknek, gyermekeknek egyaránt. 

Szép eredményeink születtek az eddigi versenyeken (Bolyai Matematikaverseny, mesemondó verseny, 

sportversenyek, bibliaismereti verseny).  

 

Örömmel adjuk hírül, hogy nemrégiben szorgos kezek munkálkodtak azon, hogy még zöldebbé, még 

üdébbé tegyék kollégiumunk közvetlen környezetét. A Telekom önkéntes munkatársai nagy gonddal és 

szeretettel ültettek el hetven cserjét és egy kicsi fácskát udvarainkban. Köszönet érte! Reméljük, sokan s 

hosszú ideig leljük majd örömünket a kiültetett szép növényekben és zöldebb környezetünkben! 

 

Kérjük a szülőket, hogy az iskolaudvart a délutáni órákban és ügyeleti időben ne használják. Az udvar 

használatára csak azoknak van lehetőségük, akiknek kisebb gyermekeik a Városligeti fasor 7. szám alatti 

telephelyre járnak óvodába. Megértésüket köszönjük! 

 

A fenntartó gyülekezet és az iskola a reformáció emlékünnepére készülve minden évben megajándékozza 

a 2. osztályosokat Református Énekeskönyvvel, a 3. osztályosokat pedig Bibliával. Azok a nagyobb 

évfolyamra járó gyermekek is részesültek az ajándékból, akik később csatlakoztak osztályukhoz. 

 

A vasárnapi gyermek-istentiszteletre rendszeresített füzetek bevezetése miatt házirendünket a 

következőképpen módosítottuk: „A tanulóknak felekezeti és lakóhelyi hovatartozásuknak megfelelően a 

vasárnapi istentisztelet látogatásáról lelkészi vagy hitoktatói igazolást kell hozniuk. Az igazolások heti 

szintű bejegyzéséhez az iskola egységes füzetet biztosít a tanulók számára azzal, hogy a füzet elvesztése 

vagy használhatatlanná válása esetén az újabb füzet előállítási költségeit a tanuló köteles megtéríteni az 

iskolának. A bejegyzéseket az osztályfőnök ellenőrzi havi rendszerességgel. ”  

 

Novemberi programjaink:  

November 7. (hétfő): első tanítási nap a szünet után. 

Ezen a napon indul a „Tudomány Hete”. A rendezvény keretein belül a diákoknak lehetőségük nyílik a 

tudományt új, izgalmas és érdekes előadásokon és kísérleteken keresztül megismerni.  

November 7–11. (hétfőtől péntekig) 18 órakor evangelizációs hét lesz a Fasori Egyházközségben.  

A felnőtteknek a templomban lesz alkalom, a gyermekeknek a gyülekezeti teremben. A legkisebbek 

számára gyermekmegőrzést biztosítunk. Éljünk a felüdülés, megújulás áldott lehetőségével! 



November 9. (szerda): ebédbefizetés 1. nap.  

18 napra fizetünk: 100% = 8.100 forint, 50% = 4.050 forint.  

November 11. (péntek): Bolyai Anyanyelvi Verseny.  

A versenyen résztvevők tájékoztatást kapnak a szaktanároktól, osztályfőnököktől. 

A keresztyén nevelési sorozat első alkalma november 12-én, szombaton lesz az iskola épületében. 

Címe: Kicsoda a gyermek? Hogyan segíthetjük a növekedését?  

Tartja: Somogyi Péter, a Fasori Egyházközség lelkésze. 

November 14-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. 

November 15. (kedd): szülői imakör. 

November 15-én (kedden) 8-10 óráig nyílt napra hívjuk a leendő elsősök szüleit. 

November 16. (szerda): ebédbefizetés 2. nap. 

November 20-án (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteleten leszünk együtt a fasori templomban. 

Ünnepi műsorral a 3.a osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgálnak. Szeretettel hívjuk és 

várjuk a családokat erre az alkalomra.  

November 21-én (hétfő) a reggeli áhítat keretében megemlékezünk iskolaalapító elődeinkről, majd 

megkoszorúzzuk az A épület falán lévő emléktáblát.  

November 22-én (kedden) és 23-án (szerdán) nyílt napot tartunk iskolánkban. Kedden az alsó 

tagozatos osztályokba, szerdán pedig a felsősökhöz várjuk szeretettel az érdeklődőket. A látogatható 

tanórák rendjét időben közzétesszük a faliújságon. 

A keresztyén nevelési sorozat második alkalma november 26-án, szombaton lesz a gyülekezeti 

teremben.  Címe: Kicsoda a szülő? Mi a feladatunk, küldetésünk? Tartja: Somogyiné Ficsor Krisztina, 

intézményi lelkész. Szeretettel várjuk az elsős szülőket és mindazokat a családokat, akik a korábbi 

években nem vettek részt ezeken az alkalmakon! 

November 30-án (szerdán) az első osztályosok megkapják a negyedéves szöveges értékelést.  

 

Novemberben indul a korcsolyaszezon, az osztályfőnökök és a testnevelő tanárok az ezzel kapcsolatos 

tájékoztatást eljuttatják Önökhöz. 

Elindultak többfordulós versenyeink – a Földpörgető természettudományos vetélkedő és a Tollforgató 

irodalmi levelező verseny. Nagy örömünkre szolgál megtapasztalni, hogy tehetséges diákjaink 

érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelően örömmel ki tudnak bontakozni. Kérjük, biztassák 

gyermekeiket az ezeken való részvételre. 

Az adventi időszakban ismét csatlakozhatunk a karácsonyi ajándékgyűjtő akcióhoz, mellyel a határon 

túli magyar iskoláknak, óvodáknak és gyermekotthonoknak szeretnénk segíteni. Kérjük a kedves 

családokat, hogy akiket Isten segítségnyújtásra, ajándékozásra indít, adományozzanak jó szívvel! 

Részletes tájékoztatót erről később iskolánk honlapján olvashatnak. 

 

Kérjük, hogy akik még nem regisztráltak a digitális naplóban, tegyék meg!  

Látogassák rendszeresen megújuló honlapunkat! 

Figyelmükbe ajánljuk az osztályfórumokat, a havonkénti szülői levelet, melyekben tájékoztatást kapnak 

az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról. 

 

Decemberi előzetes:  

December 6. kedd: Mikulás-ünnepség  és Mikulásváró kupa – alsó tagozat 

December 7. szerda: ebédbefizetés 1. nap 

December14. szerda: ebédbefizetés 2. nap 

December 16. péntek: Karácsonyi vásár 

December 20. kedd: Szülői imakör 

December 21. szerda: Osztálykarácsony, karácsonyi istentisztelet,  

                                 szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016.december 22.– 2017. 01. 02. téli szünet 

Első tanítási nap: 2017. január 3. kedd 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

                                                                                                      a nevelőtestület 

Budapest, 2016. november 1.                                                          Áldás, békesség! 

 

 


