
 
2016. december 

„A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett.” 

                                                       (János 1,17) 
 

   Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket ezzel az örvendezésre indító szép Igével. Jó volt egész évben 

érezni, megtapasztalni az Ige igazságát, Isten kegyelmét életünk minden területén. 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy diákjaink ismét elindultak különböző 

versenyeken az elmúlt hetekben. Részt vettünk többek között a Bolyai Anyanyelvi 

Versenyen, a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen, és mindkettőről nagyon szép 

eredményekkel érkeztek vissza gyermekeink.  

Hálatelt szívvel gondolunk a családi istentiszteletre is. Jó volt együtt lenni, látni és 

hallani a kisdiákok szolgálatát, Isten nekünk szóló üzenetével töltekezni.  

November harmadik hétfőjén a reggeli áhítat keretében megemlékeztünk 

iskolaalapító elődeinkről, és megkoszorúztuk az A épület falán lévő emléktáblát. Ünnepi 

műsorunkat az évfordulós hétre készült gyermekversekből válogattuk. 

Intézményi lelkészünk szervezésében folytatódott a keresztyén nevelési sorozat. 

Bizonyára mindenki számára nagyon hasznosak és értékesek voltak az előadások, 

beszélgetések. 

Nagy öröm volt szembesülni azzal is, hogy mennyien érdeklődnek iskolánk iránt, és a 

nyílt napokon milyen sokan meglátogattak bennünket – különösen a leendő elsősök szülei 

közül. 

November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.  

Decemberben elindul az iskolafogászati vizsgálat, az osztályfőnökök tájékoztatják az érintett 

osztályokat. 

Az adventi időszakban ismét csatlakozhatunk a karácsonyi ajándékgyűjtő 

akcióhoz, mellyel a határon túli magyar iskoláknak, óvodáknak szeretnénk segíteni. 

Részletes tájékoztatót erről iskolánk honlapján olvashatnak. 

Köszönjük szépen mindazoknak a családoknak, akik szeretetteljes adakozásukkal, 

segítőkészségükkel támogatják a határon túli magyar gyermekeket, iskolákat.  

A másik lehetőség a cipősdoboz akcióba való bekapcsolódás, ennek részleteiről szintén a 

honlapról tájékozódhatnak. 

Továbbra is várjuk szeretettel a gyermekek alkotásait készülő karácsonyi 

újságunkba, a Juliskolába. 

 

Decemberi programjaink: 

 

December 6-án (kedden) ellátogat hozzánk a Mikulás. Ezen a napon délután tartjuk a 

Mikulásváró Kupát alsó tagozatos gyermekeink számára.  

 

December 7-én (szerdán) és 14-én (szerdán) ebédbefizetés lesz.  

15 napra fizetünk: 100% = 6.750 forint, 50% = 3.375 forint. 

 

December 16-án (pénteken) délután rendezzük meg hagyományos karácsonyi 

vásárunkat.   



A vásár 14 órától 17 óráig tart. Idén ismét lehetőség lesz arra, hogy külsős árus is 

jöhessen,  

de előzetesen jeleznie kell, hogy mit szeretne árusítani. Kérjük a kedves szülőket, hogy csak 

olyan termékek kerüljenek a vásáron eladásra, melyek iskolánk szellemiségével, 

lelkiségével összeegyeztethetők.  Elektromos gépeket használni nem lehet.  

 

December 19-én, 20-án és 21-én (hétfőn, kedden és szerdán) reggel közös adventi 

éneklésre hívogatjuk a gyermekeket az első emeleti aulába. 

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit december 20-án (kedden) a szülői imakör 

következő alkalmára  

 

December 20-án (kedden) délután a felső tagozatos gyermekek számára táncos, játékos 

mulatságot szervezünk. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy figyeljenek arra, hogy legkésőbb ezen a napon a gyermekek 

minden személyes holmit vigyenek haza az iskolából (táska, tornazsák, köpeny, egyéb 

felszerelés). 

 

December 21-én (szerdán) 8 órától 11 óráig osztálykarácsonyt tartunk. 

 

11 órakor ünnepi istentisztelet lesz templomunkban, melyen a 8. osztály tanulói valamint 

énekkaros és hangszeres gyermekeink szolgálnak. Szeretettel várjuk és hívjuk a családokat 

– ünnepeljenek velünk! Ez a szünet előtti utolsó tanítási nap. 

 

A délutánt az iskolai dolgozók szeretnék ünnepélyesen együtt tölteni, ezért ezen a napon a 

napközi elmarad. Kérjük Önöket, hogy gyermekeiket ebéd után vigyék haza. Az 

osztályfőnökök jelzik majd Önöknek, hogy az osztályok meddig ebédelnek ezen a napon. 

Köszönjük előre is a segítségüket! 

 

A téli szünet 2016. december 22-től – 2017. január 2-ig tart.  

Első tanítási nap: 2017. január 3. kedd.  

 

Köszönjük mindazoknak, akik látják fáradozásainkat, és egész évben együtt gondolkodtak 

és dolgoztak velünk – gyermekeinkért.   Isten áldása legyen további életükön!  

Készüljünk várakozó szívvel és örvendezéssel karácsony ünnepére!  

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület 

 

Budapest, 2016. december 1.       Áldás, békesség! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


