
 
            2017. június 

 

„Az Úr vezet majd szüntelen; 

kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. 

Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.” 
(Ézsaiás 58,11) 

 
Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket júniusi levelünkkel.  

A közelmúlt programjai, rendezvényei sok örömre, hálára adnak okot, ezekről szeretnénk most 

egy kis visszatekintést adni. 

Családi napunkon ismét Isten áldását érezhettük. Több mint ötszázan voltunk együtt, 

kicsik és nagyok, régiek és újak. Nagy öröm volt látni a „Ki mit tud?”- produkciókat, az 

osztályok összefogását s a tehetséges gyermekeinket! 

A garázsvásáron összegyűlt 50 ezer forintot a gyermeknapi meglepetésekre fordítottuk. 

Iskolánk Tehetségestjén sokan összegyűltünk. Versmondók, énekesek és zenészek 

szereztek szép, élményt adó perceket a művészetet kedvelő közönségnek. 

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó esemény az elköszönő nyolcadikosok búcsútánca, a 

palotás volt. 

A Szeretethíd kezdeményezéshez gyermekek, szülők, pedagógusok egyaránt 

csatlakoztak és Isten dicsőségére  együtt munkálkodtak. Köszönjük minden kedves családnak, 

gyermeknek, hogy beállt közénk, s együtt szolgálhattunk. 

Megmérettek felső tagozatos gyermekeink az országos idegennyelvi mérésen valamint 

az országos kompetenciamérésen. Köszönjük az Önök együttműködését is. 

A gyermeknapi programok sok vidám, élményekkel teli percet, órát szereztek 

mindnyájunknak.  

Végzős nyolcadikos diákjaink az ünnepi konfirmációi istentiszteleten vallást tettek 

hitükről a gyülekezet előtt. Az ünnepség befejeztével megköszönték lelkészeinknek s az őket 

segítő gyülekezeti munkásoknak az egész éven át végigvezető tanítást, terelgetést.  

 

Szeretettel kérjük, hogy a tanév végéig szíveskedjenek figyelemmel kísérni gyermekeik 

viselkedését, tanulását, hiszen még ebben az utolsó néhány napban is lesz lehetőségük a 

javításra a felelések, dolgozatok során.  

Kérjük továbbá, hogy legyenek szívesek figyelmeztetni gyermekeiket a könyvtári könyvek 

visszahozatalára!  

A felsős diákoknak június 9-ig mindent haza kell vinniük az osztályokból és a folyosói 

szekrényekből. A szekrénykulcsokat legkésőbb ezen a napon le kell adni az osztályfőnököknek. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy június 18-án, vasárnap van az utolsó lehetőség megnézni az év 

közben talált ruhadarabokat a táskatárolónál. Sok szép ruhadarab várja gazdáját. Kérjük 

Önöket, nézzék át a kosarakat, mert a ruhákat az évzáró után elszállítjuk. 

Amennyiben nem akarják gyermekeik kinőtt egyenruháit, köpenyeit megtartani, szívesen 

átvesszük és továbbítjuk az arra rászoruló gyermekeknek. A ruhákat a portán legyenek 

kedvesek leadni. 

 

Júniusi programjaink:  

Június hónapban még folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások, erdei iskolák. Június 1-

jén (csütörtökön) írják a hetedikes gyerekek a magyar nyelvtan és matematika 

vizsgadolgozatot. 

Június 2-án (pénteken) az énekkaros és a DÖK-ös gyermekek jutalomkiránduláson 

vesznek részt. A 3-4. évfolyamon kevés gyerek marad az iskolában, így a párhuzamos 

osztályokat ezen a délelőttön összevonjuk. 

Június 5. pünkösdhétfő: munkaszüneti nap. 



Szeretettel hívjuk a családokat a Reformáció Parkba az erzsébetvárosi protestáns gyülekezetek 

által szervezett programokra. 

Június 6-án (kedden) reggel a templomban megemlékezést tartunk a Nemzeti 

Összetartozás Napja alkalmából. Ünnepi műsorral az Erdélybe készülő 7. osztály tanulói 

szolgálnak.  

Június 6-án (kedden) szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő 

alkalmára. 

Június 7-én (szerdán) ebédbefizetés lesz. 

10 napra fizetünk: 100% = 4.700 forint, 50% = 2.350 forint.  

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

az összegből levonjuk a kiránduló napok számát.  

 

Június 8. (csütörtök): Év végi vizsgák 7. osztályban. 

Ezen a napon Ferge Béla (volt juliannás szülő) zenepedagógus és kis csapata ellátogat 

hozzánk az „Arany János és a zene” című interaktív előadással. A foglalkozás a 

tornateremben lesz megtartva: 9 órakor az alsósoknak, 10 órakor pedig a felsősöknek. 

Június 9. (péntek): Év végi vizsgák 8. osztályban. 

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

Június 12-től 15-ig (hétfőtől-csütörtökig) a felső tagozatos gyermekek tanulmányi 

kiránduláson vesznek részt.  

Június 15-én (csütörtökön) lesz az utolsó tanítási nap.  

Reggel 8.30-kor az A épület tornatermében szeretettel várjuk az alsó tagozatos diákokat, akik 

számára egy néptánccal, közös énekléssel színesített kis előadást tartunk. A bemutatón 

szívesen látjuk a felsős illetve a felnőtt érdeklődőket is. 

Ezen a napon délután tartják búcsúzó nyolcadikos diákjaink a már hagyományos bankettet – 

tanáraikkal együtt.  

Június 18-án (vasárnap): ballagás, tanévzáró istentisztelet.  

A gyermekek legkésőbb 9.20-ra - juliannás egyenruhában - érkezzenek az iskolába!  

Az A épület udvarán állnak majd sorfalat a ballagó diákoknak. 

9.30-kor kezdődik végzős tanulóink ballagása. Ünnepi együttlétünk 10 órakor folytatódik a 

tanévzáró istentisztelettel templomunkban, majd a gyermekek ezt követően az iskolában 

kapják meg a bizonyítványukat. 

Erre a napra fog megjelenni a JULISKOLA idei második száma is.  

Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat erre a szép ünnepi alkalomra!  

Amennyiben nem tudnak részt venni az évzáró ünnepségen, kérjük, írásban jelezzék azt az 

osztályfőnököknek.  

A bizonyítványok átvételére a nyári ügyeleti időpontokban is lehetőséget biztosítunk. 

 

Nyári táboraink: 

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.  

 

Gyülekezetünk szervezésében minden korosztály számára kínálunk kikapcsolódást, feltöltődést 

nyújtó áldott lehetőséget a nyár folyamán. 

Várjuk a gyermekeket a vasárnapi gyermek-istentiszteletekre is. 

 

A nyári szünetben kéthetente, szerdánként ügyeletet tartunk iskolánkban.  

 

NYÁRI ÜGYELETI NAPOK :  

2017. július 05. szerda 8.00 – 16.00 óra 

2017. július 19. szerda 8.00 – 16.00 óra 

2017. augusztus 02.szerda 8.00 – 16.00 óra 

2017. augusztus 16. szerda 8.00 – 16.00 óra 

 

Befizetésekre, a megrendelt ruhadarabok átvételére a következő időpontokban van lehetőség: 

augusztus 31-én, csütörtökön és szeptember 1-jén, pénteken. 

 

 

 

 

 



ISKOLAKEZDÉS: 2017. szeptember 1. péntek.  

 

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: 2017. szeptember 3. (vasárnap) 10.00 óra. 

Helyszín: Fasori Református Templom. 

Az 1. osztályosok a tanteremben találkoznak, a többiek az A épület udvarán.  

 

Kérjük a szülőket, látogassák honlapunkat, ahol az aktualitások mellett sok új képet is találnak 

a képgalériában. 

 

Isten iránti hálával tekintünk vissza az év minden örömteli percére, minden áldására. 

Megköszönjük kitartó fáradozásaikat, amellyel végigkísérték, támogatták oktató-nevelő 

munkánkat. A nyári szünidőre áldott találkozásokat, együttléteket, testi-lelki feltöltődést 

kívánunk minden kedves családnak.  

Mindannyiunk életére imádságos szívvel kérjük Isten megtartó, megőrző szeretetét. 

 

a nevelőtestület  

 

Budapest, 2017. június 1.                                 Áldás, békesség! 
 


