
 
            2017. március 

„Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja; mindenkihez, aki igazán hívja.” 

(Zsoltárok 145,18) 

 

Kedves Szülők!  

 

 
Szeretettel köszöntjük Önöket márciusi levelünkkel.  

Jóleső érzéssel tekintünk vissza a február hónap minden jelentős eseményére. Hálával és 

köszönettel tartozunk Urunknak, hogy megvigasztalt bennünket a szomorú napokban, és 

erősített, reményt adott a vidámabb percekben. 

Az elmúlt hónapban szülői értekezletet tartottunk minden osztályban.  

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

a felvételi vizsgákon.  

 

Jubileumi évünk jelentős állomása volt a Julianna-nap. A gyermekek iskolatörténeti 

kérdésekben mérték össze tudásukat, gyönyörű tablókat, montázsokat készítettek, 

nagyszerű leveleket, verseket írtak. Az iskolanap végén ünnepélyes eredményhirdetésre 

és a díjak kiosztására került sor. 

 

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. A jelentkezést követően a Tehetséggondozó 

Alap zsűrije dönt a támogatottak köréről és a támogatás mértékéről.  

Jelentkezési határidő: március 31. 

 

Iskolánk fejlesztésének kérdéseiben a szülők véleményére is számítunk. Idén is arra 

kérjük a szülőket, hogy március folyamán töltsék ki szülői kérdőívünket.  

A kérdőív az alábbi linken érhető el: https://goo.gl/forms/KYCMm4iCk96hAuSu2 

 

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.  

 
Márciusi programjaink: 

A leendő első osztályosok felvételi beszélgetése március hónapban folyamatosan zajlik. 

Az érintett családokat értesítjük az időpontokról.  

Március 2-án tartjuk a Julianna Házi Énekversenyt. 

Minden kedves versenyzőt, érdeklődőt, családtagot szeretettel várunk 14 órától a 

földszinti Kocsis Zoltán díszteremben.  

Március 7-től tömegsport szakkör indul alsósoknak.  Szakkörvezető: Szarvas Gábor. 

https://goo.gl/forms/KYCMm4iCk96hAuSu2


Jelentkezni a portán kihelyezett íven lehet március elsejétől (az első 25 jelentkezőt 

tudjuk fogadni).  A szakkör térítésmentes. Helyszín: B tornaterem, időpont: keddenként 

14.00-14.45-ig. 

Március 8-án (szerdán) ebédbefizetés lesz.  21 napra fizetünk: 100% = 9.870 forint, 

50% = 4.935 forint.  

Március 10-én (pénteken) Gergelyjárás keretében a 6.b osztályos diákok ellátogatnak 

egy kis műsorral az óvodás csoportokba és az iskolai osztályokba.  

Március 14-én (kedden) lesz az ebédbefizetés 2. napja. 

 

 

Március 14-én 12 órakor megemlékezést tartunk az 1848. évi pesti forradalomról. 

Ünnepi műsorral a 3.b 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 15-én (szerdán) munkaszüneti nap, országos ünnep.  

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára 

március 21-én (kedden).  

Március 24-én (pénteken) – hagyományainkhoz híven – iskolánkban rendezzük az 

Országos Béres Ferenc Énekversenyt.  A versenyen csak a szereplők és a segítő 

gyermekek vesznek részt. A többiek számára ez a nap tanítási szünet.  

 

Áprilisi programjaink: 

Április 5.  Ebédbefizetés 1. nap 

Április 9.  Családi istentisztelet   

Április 11.  Ebédbefizetés 2. nap 

Költészet napja, házi versmondó verseny a 200 esztendeje született Arany János és a  

85 esztendeje született Nemes nagy Ágnes tiszteletére (a tudnivalók a honlapon 

olvashatók). 

Április 12.  Tanítás nélküli munkanap  

Április 13-18. Tavaszi szünet  

Április 19.  Szünet utáni első tanítási nap 

Április 20.  Szülői imakör 

Április 24.  Közös fogadóóra  

Április 24-26. Tavaszi papírgyűjtés  

 
Előzetes – nyári táborok 

(Idei táborainkról honlapunkon tájékozódhatnak.)  

 

Cimbora tábor 

2017. július 23-29. Sasrét 

Témája: medve, mackó, brummogó, dörmögő 

Kincskereső tábor 

Juliannás diákok és gyülekezeti gyermekek közös tábora 

2017. július 24-29. Csobánka 

Aerobik napközis tábor 

2017. június 26-30. 

Kenutábor  

2017. július 4-7. Poroszló 

A táborba kizárólag felső tagozatos diákok jöhetnek. 

Matektábor 

Tehetséggondozó és felzárkóztató napközis matematika tábor 3-8. évfolyamos 

gyermekeknek.  A lehetséges időpontok (jelentkezéstől függően):  

2017. július 10-14. illetve 2017. augusztus 07-11.  

 



 

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

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk szeretettel:  

         

a nevelőtestület 

Budapest, 2017. március 1.       Áldás, békesség!  


