
 
            2019. január 

 

„Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. 

Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre.” 

(Zsoltárok 119, 14-15) 

 

Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntjük Önöket az új esztendőben első levelünkkel.  

Választott Igénk arra hívja fel a figyelmünket, hogy igazi örömünk csak akkor lehet, ha Isten 

közelében éljük az életünket. A tanév eddig eltelt időszakában megérthettük, milyen jó 

megtalálni azt az utat, amelyet a mi Urunk mutat nekünk. Szeretnénk továbbra is Őrá figyelve, 

az Ő tanácsait követve ezen az ösvényen járni. 

Az ünnepek és a szünidő napjai bizonyára minden család számára igazi feltöltődést, 

kikapcsolódást, pihenést jelentettek a fáradozással teli adventi időszak után.  

Örömmel emlékezünk vissza decemberi alkalmainkra, szolgálatainkra. 

Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülőnek, akik a vásári előkészületekben 

illetve ennek lebonyolításában segítettek.  

Szintén köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a családoknak, akik a 

karácsonyi adománygyűjtési akcióinkba idén is bekapcsolódtak. 

December közepén gyermekeink idős, beteg emberek között is szolgáltak Isten 

Örömhírének ajándékával. Hálás szívvel köszönjük mind gyermekeink, mind felkészítő és kísérő 

pedagógusaink szolgálatát. 

Köszönjük a 8. osztályosaink ünnepi szolgálatát a karácsonyi istentiszteleten. Köszönjük 

a kedves szülőknek is, hogy velünk ünnepeltek.  

Szintén köszönettel tartozunk a szülői munkaközösség önkénteseinek, akik segítettek a 

gyermekek felügyeletében december 20-án és 21-én délután, így pedagógusaink mindnyájan 

részt vehettek a közös ünneplésben.  

Jóleső érzéssel vehettük kezünkbe iskolaújságunk legújabb számát, amelyben ismét 

találkozhattunk lelkes, tehetséges tanulóink szép, igényes alkotásaival. Bízunk benne, hogy a 

szünidőben ez is kedves olvasmányt jelentett mind kicsik mind nagyok számára. 

Személyi változásokról általában tanév elején illetve tanév végén szoktunk beszámolni, 

de előfordul, hogy menet közben is meg kell tennünk. Arról már értesültek az ősz során, hogy 

Szabó Éva tanárnő távozásával megüresedett a biológia-kémia szakos állás. Ezt kezdetben 

szakos helyettesítésekkel oldottuk meg. November közepétől új kollégánk érkezett, dr. Nagy 

Zsolt Ákos személyében, aki biológia, kémia és természetismeret tárgyakat tanít, valamint 

januártól az 5.a osztály osztályfőnöke lesz. 

Januártól Gazdagné Karácsony Adél máshol folytatja munkáját. Helyére Horgosné Deme 

Annamária érkezik tantestületünkbe, aki angol nyelvet fog tanítani. Mindkettőjük szolgálatára 

Isten áldását kérjük és kívánjuk.  

 

Januári programjaink:  

Január 3. (csütörtök): a szünet utáni első tanítási nap.  

Januárban folytatódik a korcsolyaszezon. 

Január 9-én (szerdán) és 16-án (szerdán) ebédbefizetés lesz január hónapra.  

21 napra fizetünk: 100% = 10.710 forint, 50% = 5.355 forint.  



Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára január 8-án 

(kedden).  

Január 19-én (szombaton) írják a nyolcadikos diákok a központi felvételi vizsgát 

matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból. Hordozzuk imádságban gyermekeinket, 

hogy képesek legyenek legjobb tudásuk szerint teljesíteni, és bekerülhessenek az általuk 

választott gimnáziumba, szakközépiskolába.  

Január 24-én (csütörtökön) osztályozó értekezletet tartunk alsó tagozaton. 

Január 25-én (pénteken) osztályozó értekezletet tartunk felső tagozaton. 

Intézményünk 2018. január 25-én, pénteken 16.30-18.30-ig 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 az iskola dísztermében.  

Szeretettel várjuk az iskolába készülő gyerekeket és szüleiket ezen a délutánon. 

Részvételi szándékukat január 18-ig jelezzék a julianna@fasor.hu email címen. 

Szeretettel hívjuk a családokat január 27-én a megújult Csipkebokor óvodánk új épületének 

ünnepi átadó istentiszteletére. 

Ezen a vasárnapon dr. Bogárdi Szabó István püspök szolgál közöttünk a 10 órás istentiszteleten. 

Szeretnénk megköszönni azt a rendkívül komoly támogatást, melyben intézményrendszerünk 

az átépítés és felújítás alatt részesült a magyar kormány részéről! 

  

Január 31-én délután tartjuk a pedagógusok soron következő műhelyfoglalkozását. Ezen a 

délutánon 14 órától 15 óráig csoportonkénti napközis foglalkozás lesz.   

A gyerekek 15 órától hazamehetnek.  

Akik tovább maradnak, azok számára összevont udvari felügyeletet biztosítunk. 

Az első félévet január 25-én (pénteken) zárjuk.  

A második félév kezdete: január 28. (hétfő).  

 

Néhány februári programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

Február 1–jén (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket.  

Február 4. hétfő: Félévzáró tantestületi értekezlet  

Február 5-7. (kedd-csütörtök): Szülői értekezletek 

Február 6. szerda és 13. szerda: Ebédbefizetés 

Február 12. kedd: Szülői imakör 

Február 13. szerda: Délután - farsangi mulatságok 

Február 14. csütörtök és 15. péntek: Tanítás nélküli munkanapok (síszünet) 

Február 18. hétfő: az iskola vezetősége továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját a 

középiskoláknak 

Február 21. csütörtök: Julianna Házi Énekverseny 

Február 28. csütörtök: Julianna iskolába való jelentkezés utolsó napja 

 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés, szeretetben és reménységben teljes, 

boldog új esztendőt kívánunk.   

 

Szeretettel:          a nevelőtestület  

Budapest, 2019. január 1.        Áldás, békesség!   

 

http://fasor.hu/csipkebokor/

