
 
            2017. május 

„Aki én bennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: 

mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (János 15,5) 

 

                       Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket májusi levelünkkel.  

Hálás szívvel gondolunk vissza áprilisi rendezvényeinkre, közös programjainkra.  

 

A költészet napját versmondó versennyel ünnepeltük.  

Nagy tömeg gyűlt össze a Kocsis Zoltán zeneteremben ezen a délutánon.  

A megemlékezésen Arany János és Nemes Nagy Ágnes verseiből válogattak szavalóink. 

 

Szintén április 11-én a felső tagozatosokkal „fordított napot” tartottunk.  

Nagy élmény volt ismét egy vidám, felszabadult délelőttöt eltölteni diákjainkkal. 

 

Sor került a CD-felvételre a készülő legújabb lemezünkhöz. Hálásak vagyunk a sok tehetséges 

gyermekért, akik énekükkel, szavalatukkal, hangszerjátékukkal megörvendeztettek bennünket 

– és reménység szerint majd mindazoknak maradandó élményt nyújtanak, akik megvásárolják 

az idei juliannás lemezünket. 

 

A Földpörgető verseny döntőjén a játékos vetélkedők, alkotásra ösztönző feladatok sok 

izgalmas, örömteli percet szereztek gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.  
 

A virágvasárnapi családi istentiszteleten ünnepi műsorral az 5.a és az 5.b osztály tanulói 

valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.  Hálás szívvel gondolunk vissza az ünnepre, melyen a 

szülők, gyerekek, pedagógusok sokasága megtöltötte a templomot. 

 

Április 23-tól 30-ig a felsős diákok számára angliai utazást szerveztünk. A sok szép közösen 

átélt élmény során jó volt látni a diákok önállóságát, meglévő nyelvtudásuk bátor használatát. 

Köszönjük Önöknek a támogató, imádságos hátteret.  

 

Jó volt látni, hogy a papírgyűjtésben felnőttek, gyerekek egyaránt részt vettek. A befolyt 

összeg idén is az osztálykasszákat gyarapítja.  

 

Örömmel hirdetjük, hogy a 2017/2018-as tanévben is két első osztályt tudunk indítani. 

 

Májusi programjaink:  

Május 1. hétfő: Munkaszüneti nap, országos ünnep  

 

Május 3-án (szerdán) és 10-én (szerdán) ebédbefizetés lesz május hónapra.  

22 napra fizetünk: 100% = 10.340 forint, 50% = 5.170 forint.  

Azoknál az osztályoknál, akik májusban mennek tanulmányi kirándulásra, erdei iskolába, ebből 

az összegből levonjuk a kiránduló napok számát.  

 

Május 6-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, versenyek és egyéb programok teszik 

majd izgalmassá. Várjuk az apukák, anyukák aktív közreműködését.  

Szeretnénk a családi napon ismét „juliannás garázsvásárt” rendezni. 

Köszönjük a beérkezett ruhaneműket, cipőket, táskákat, könyveket, játékokat. Mindezeket 

jelképes áron (100 Ft/db) fogjuk értékesíteni a családi napon. 

 

http://biblia.hit.hu/bible/21/JHN/15/5#v5


Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára május 16-

án (kedden) 16.45-kor a könyvtárban 

 

Május 17-én (szerdán) országos idegennyelvi mérés lesz 6. és 8. osztályosoknak.  

Május 19-én (pénteken) jubileumi évünk zárásaként Tehetségesttel egybekötött Öregdiák-

találkozót tartunk. Az est során bemutatkoznak volt és jelenlegi tehetséges zenészeink, 

szavalóink, énekeseink, valamint a nyolcadikosaink, a már hagyományos palotás tánccal. 

 A honlapon valamint az iskolánk földszinti folyosóján látható plakáton elolvashatnak minden 

fontos tudnivalót az esttel kapcsolatban.  

Minden kedves családot szeretettel várunk! Kérjük, hogy részvételi szándékukat, illetve 

vacsoraigényüket május 13-ig jelezzék! 

Május 20-án (szombaton) Szeretethíd újra!  

A Szeretethíd a Magyar Református Szeretetszolgálat kezdeményezése, melyhez a fasori 

gyülekezet már több éve csatlakozik. Tavaly 21 fővel képviseltük iskolánkat, bízunk benne, 

hogy idén is sok gyermeket, felnőttet megmozgat e felhívás. Amennyiben szívesen 

csatlakoznának hozzánk, kérjük, jelezzék ezt a portán elhelyezett íven az elérhetőségek 

megadásával május 18-ig. Várunk mindenkit szeretettel, építsük együtt a szeretet hídját!  

Május 24-én (szerdán) kerül sor az országos kompetenciamérésre 6. és 8. évfolyamon. 

Az érintett gyermekek 8 órától 12 óráig írják a tesztet, az 5. és 6. óra elmarad. A többi 

osztályban órarend szerinti tanítás lesz.  

Május 25-én (csütörtökön) 10 órakor áldozócsütörtöki istentiszteleten veszünk részt a 

fasori templomban. Szeretettel hívogatjuk mindazokat, akiknek lehetőségük van eljönni ezen a 

délelőttön.  

Május 26-án (pénteken) gyermeknapi programok lesznek az iskolában.  

A nap részletes programjáról az osztályfőnökök értesítik Önöket.  

Május 28-án (vasárnap) konfirmációi istentiszteletre hívjuk szeretettel a családokat. Ezen 

a napon végzős nyolcadikos diákjaink tesznek vallást hitükről a gyülekezet előtt.  

 

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

Szülői értekezletek: szintén május hónapban folyamatosan – az osztályfőnökök jelzik ennek 

az időpontját.  

Szeretettel várjuk a JULISKOLA készülő számába a cikkeket!  

 

Júniusi előzetes:  

Június 2. péntek: Jutalomkirándulás az énekkaros és a DÖK-ös gyermekeknek 

Június 5-én, pünkösdhétfőn munkaszüneti nap  

Június 6. kedd: Nemzeti Összetartozás Napja – 7. osztály szolgálatával  

Június 6. kedd: Szülői imakör  

Június 7. szerda: Ebédbefizetés (csak egy nap!) 

Június 8. csütörtök: Év végi vizsgák 7. osztályban  

Június 9. péntek: Év végi vizsgák 8. osztályban  

Június 11-től 15-ig: Erdélyi kirándulás - 7. osztály  

Június 12-től 15-ig: Felsős osztálykirándulások  

Június 15. csütörtök: utolsó tanítási nap, 8. osztály bankett  

Június 18. vasárnap: Ballagás, tanévzáró istentisztelet  

 

Nyári táboraink: 

(Idei táborainkról részletesebben honlapunkon tájékozódhatnak.) 

Cimbora tábor:  2017. július 23-29. Sasrét 

Kincskereső tábor:  2017. július 24-29. Csobánka 

Aerobik napközis tábor: 2017. június 26-30. 

Kenutábor:   2017. július 4-7. Poroszló 

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

(lehetséges időpontok jelentkezéstől függően)  

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:   

a nevelőtestület  

Budapest, 2017. május 1.                                 Áldás, békesség! 
 


