
 
            2018. november 

 

„…sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, 

sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, 

sem  semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, 

amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 

(Róma 8, 38-39) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket novemberi levelünkkel. 

 

Október, november sokunknak az emlékezés perceit, napjait jelenti. Emlékezünk hazánk kiválóságaira, 

az áldozatkész hőseinkre, szeretteinkre, családtagjainkra, akik már nem lehetnek közöttünk. Isten Igéje 

adjon nekünk megnyugvást, illetve biztatást a jövőre nézve. 

Most, az őszi szünet idején szeretnénk egy kis visszatekintést adni a mögöttünk hagyott két 

hónapra. 

Minden osztályban rendben lezajlottak az évkezdő szülői értekezletek. 

Elindult a szülői imakör. 

Tanulóink szép eredményeket értek el az eddig megrendezett versenyeken.  

Gratulálunk a Baár-Madas kupán valamint a kerületi focikupán elért eredményekért a felsős kosár- és 

focicsapatnak. 

A Bolyai Matematikaverseny körzeti fordulójának ismét iskolánk adott otthont. A versenyen 

kimagasló eredmények is születtek, egyik hetedikes csapat 3., egy nyolcadikos csapat pedig 5. helyezést 

ért el. 

Októberben megemlékeztünk a zene világnapjáról. 

Csendesnapunk izgalmas, fordulatos, élményekben gazdag volt –  köszönet érte fenntartó gyülekezetünk 

szolgálóinak. Jó volt ismét megtapasztalni, tudatosítani, hogy életünk útvesztőiben a mi Urunk 

megmutatja nekünk a „legkiválóbb utat.”  

Az aradi vértanúkról és az 1956-os eseményekről is méltóképpen emlékeztünk. 

Az alsó tagozatosok a Városligetben a már hagyományos emlékfutással, a felsősök őszi tanulmányi 

kirándulással egybekötött történelmi programmal ünnepeltek Zebegényben. 

Elindult a Tollforgató irodalmi levelező versenyünk, és hamarosan indul a Földpörgető 

természettudományos vetélkedő is. Nagy örömünkre szolgál megtapasztalni, hogy többfordulós 

versenyeink segítségével tehetséges diákjaink érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelően tudnak 

kibontakozni.  

Az ősz folyamán több gyülekezetbe is ellátogatunk, szolgálatunkkal hívogatjuk iskolánkba a leendő 

juliannásokat. 

Nagy örömmel hirdetjük, hogy az átalakítási munkák befejeztével nov. 5-től újra megnyílik 

felújított könyvtárunk. 

Kérjük a kedves szülőket, biztassák gyermekeiket, hogy írjanak a számukra kedves napokról, 

iskolai vagy családi programjaikról. Szeretnénk ezeket megjelentetni az iskolaújságban. Várjuk a 

gyermekek alkotásait a készülő karácsonyi számba!  

 

 



Novemberi programjaink:  

November 5-én (hétfőn) lesz az első tanítási nap az őszi szünet után. 

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

tájékoztatást eljuttatják Önökhöz. 

November 5-től 8-ig (hétfőtől csütörtökig) a fasori gyülekezet szeretettel várja az iskolás gyermekeket az 

esténként 18 órakor kezdődő gyermek-evangelizációra, melyen a Vasárnapi Iskolai 

Szövetség munkatársai szolgálnak.   

Szeretettel ajánljuk ugyanebben az időben a szülőknek, felnőtteknek szóló igehirdetéseket, melyen a 

Fasorból indult lelkészek hirdetik az evangéliumot, s egyben bizonyságot tesznek mindannyian arról is, 

hogy mi történt velük, mióta a Fasor kibocsátotta őket. 

Kisebb gyermekek számára a gyülekezet szolgáló munkatársai megőrzést biztosítanak. 

November 7-én (szerdán) a  Tudomány napján az óraközi szünetekben izgalmas tanulói előadások, 

kísérletek és bemutatók várnak a 3-8. osztályos tanulókra. 

November 7. (szerda): ebédbefizetés 1. nap. 

20 napra fizetünk: 100% = 10.200 forint, 50% = 5.100 forint.  

November 9-én (pénteken) iskolánk kiválasztott csapatai részt vesznek a Bolyai Anyanyelvi Verseny 

körzeti döntőjén, mely iskolánkban lesz. Az érintett gyermekek szüleit a szaktanárok tájékoztatják a 

részletekről. 

November 9-ére szeretettel várjuk a Tollforgató versenyre készült alkotásokat. (Nemsokára indul a 2. 

forduló!)  

November 11-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteleten leszünk együtt a fasori templomban. Ünnepi 

műsorral a 2.b osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgálnak. Szeretettel hívjuk és várjuk a 

családokat erre az alkalomra.  

Kérjük, hogy a családi istentiszteletre minden gyermek hozza be a gyermek-istentiszteleten való részvételt 

igazoló füzetecskét, és adja oda az osztályfőnökének. 

Iskolánk 2018. november 12-én (hétfőn) 16 órakor iskolakóstolgató foglalkozást tart a leendő első 

osztályosok számára. A gyerekek az osztálytanítók által vezetett játékos foglalkozáson vesznek majd részt. 

A szülők számára ez idő alatt tájékoztató előadások hangzanak el intézményünk oktatási-nevelési 

kérdéseiről. 

Szintén november 12-én (hétfőn) 16 órától közös fogadóóra lesz felső tagozatos gyermekek szülei számára. 

A jelentkezéshez szükséges táblázat egy héttel korábban kerül ki a portára. Bejelentkezni november 12-

én 12 óráig lehet. 

Szeretnénk felhívni a kedves szülők figyelmét, hogy alsó tagozaton folyamatosan bejelentkezhetnek a 

szülők fogadóórára, a felsős tanárok heti fogadóórája pedig szintén lehetőség a találkozásra, beszélgetésre. 

November 13-án (kedden) szeretettel várjuk Önöket a szülői imakör következő alkalmára. 

November 14-én (szerdán) 8-10 óráig nyílt napra hívjuk a leendő elsősök szüleit.  A részvétel előzetes 

regisztrációhoz kötött. A látogatható órák után fórumbeszélgetésre kerül sor.  

November 14. (szerda): ebédbefizetés 2. nap. 

November 19-én (hétfőn) a reggeli áhítat keretében megemlékezünk iskolánk alapításáról. 

November 20-án (kedden) és 21-én (szerdán) nyílt napot tartunk a juliannás szülők számára.  

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

negyedikes szülőket csak a felsős nyílt napra invitáljuk. A látogatható tanórák rendjét időben közzétesszük 

a faliújságon és a honlapon. 

November 26-án (hétfőn) délután 15-17 óráig módszertani műhelyfoglalkozás lesz tanáraink részére, ez 

idő alatt összevont napközi ügyeletet tartunk. 

November 30-án (pénteken) az első osztályosok megkapják a negyedéves szöveges értékelést.  
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Novembertől folytatjuk tanulóink pénzügyi kultúrájának a fejlesztését, ezért osztályonként 

tréningekre fogunk menni az OK Oktatási Központba. 

Éves munkarendünk szerint nincs tanítás azokon a szombatokon, melyek szüneti napokat 

pótolnak. Ezért november 10-én, december 1-jén és december 15-én nem lesz tanítás. Ha szeretnének 

ügyeletet igényelni gyermekük számára ezeken a napokon, kérjük, jelezzék felénk a soron következő 

szombatot megelőző hétfőig.  

Idén is csatlakozhatunk A Magyar Református Szeretetszolgálat Cipősdoboznyi szeretet 

programjához, mellyel a hátrányos helyzetű gyermekeknek szeretnénk segíteni. Csatlakozhatunk az 

Élelmiszergyűjtés programhoz is, melynek keretében a nélkülözésben élő családoknak, magányosan élő 

időseknek tudunk segíteni élelmiszeradományokkal. Kérjük a kedves családokat, hogy akiket Isten 

segítségnyújtásra, ajándékozásra indít, november 5.  és december 17.  között adják le ajándékaikat 

iskolánk portáján, illetve vasárnaponként az istentisztelet után a toronyban. 

Köszönettel fordulunk azokhoz, akik vállalt iskolai adományaikat már befizették vagy havi 

rendszerességgel fizetik. Az adományok befizetésére a pénztárban vagy a 11100104-18050330-36000001 

számlaszámon van lehetőség.   

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

az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról. Látogassák rendszeresen megújuló 

honlapunkat! 

 

Decemberi előzetes:  

 

December 5. szerda:   ebédbefizetés 1. nap 

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

December 7. péntek:  Mikulás-buli felső tagozat 

December 11. kedd:   Szülői imakör 

December12. szerda:   ebédbefizetés 2. nap  

December 14. péntek:  Adventi vásár  

December 21. péntek:  Osztálykarácsony, karácsonyi istentisztelet,  

                                                  szünet előtti utolsó tanítási nap 

Téli szünet:    2018. december 24–től 2018. január 2-ig  

Első tanítási nap:   2018. január 3. csütörtök 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel: 

                                                                                                 a nevelőtestület 

Budapest, 2018. november 1.                          Áldás, békesség! 

 

 

 


