
 
             2019. április 
 

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus 

Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.” (1Péter1,3) 

 

         Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket áprilisi levelünkkel.  

Örömteli szívvel gondolunk vissza a március hónap színvonalas rendezvényeire, szép eredményeire, vidám 

perceire.  

Megemlékeztünk a forradalmi eseményekről az 5.a osztályosok szép műsorával. 

Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el iskolán kívüli versenyeken.  

Versenyeredményeinkről folyamatosan tájékozódhatnak iskolánk honlapján.  

Hálás szívvel gondolunk vissza a családi istentiszteletre, melyen a szülők, gyermekek, pedagógusok 

sokasága megtöltötte a templomot. Jó volt így együtt ünnepelni! Köszönjük  a 4.a osztály és az énekkar 

szolgálatát! 

A felsős diákok kis csapata angliai utazáson vett részt, ahonnan sok szép közösen átélt élménnyel 

gazdagodva tértek haza. Köszönjük mindenkinek az imádságos hátteret.  

Szép rendben lezajlott az iskolánkba jelentkezők felvételije. Hálás a szívünk, hogy idén ismét két első 

osztályt tudunk indítani.  

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.  

Áprilisi programjaink: 

Április 3-án (szerdán) és 10-én (szerdán) ebédbefizetés lesz.  

17 napra fizetünk: 100% = 8.670 forint, 50% = 4.335 forint.  

Április 5-én (pénteken) ismét iskolánk ad otthont az országos Béres Ferenc Éneklő Versenynek, melyre 

református intézményeink több száz diákját várjuk. Ezen az alkalmon csak a versenyzők és a segítő gyermekek 

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

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára április 9-én (kedden). 

Legyünk egyek az imádságban kollégiumunkért, családjainkért, gyermekeinkért! 

Április 8. és 12. között szeretnénk a szülők számára lehetőséget biztosítani az ebéd megkóstolására. Naponta 

öt szülő mehet fel megkóstolni az aznapi ebédet 14.10-14.30 között. Feliratkozni a portán lehet. 
Mindkét tagozaton megemlékezünk a költészet napjáról. Április 10-én (szerdán) a felső tagozatos diákokkal 

ünnepelünk. Előzetes felkészülés alapján a gyerekek kiválasztják és leírják egy kedvenc versüket (vagy annak 

részletét), amelyekből egy kiállítást készítünk a 2. emeleten. A szerdai ünnepen pedig a hazával, hazaszeretettel 

kapcsolatos versek előadására kerül sor. Ezt minden szaktanár megbeszéli a diákokkal, kérjük Önök is biztassák, 

bátorítsák gyermekeiket! 

Április 11-én (csütörtökön) az alsó tagozatos gyermekek számára rendezett versmondó versenyen Kányádi 

Sándor verseiből válogathatnak a gyermekek. Mindenkit, aki szereti az irodalmat, a verseket, szeretettel 

hívogatunk mindkét alkalomra. 

Április 12-én digitális témanapot tartunk. Ezen a napon mindenki hozhat magával telefont, kicsik és nagyok 

egyaránt. 

Április 13-án szabadtéri Medve matekverseny lesz a Városligetben. Az érintett tanulókat a szervezők tájékoztatják. 

Április 14-én virágvasárnapi családos napra hívjuk a szülőket, gyermekeket a fasori gyülekezetbe. A délelőtti 

istentisztelet után közös ebéd, majd gyerekeknek és felnőtteknek külön programok lesznek. 

Április 17. és 19. között nagyheti előkészítő sorozat lesz a fasori gyülekezetben. Készüljünk a feltámadás 

reménységével húsvét ünnepére! 

Április 17-én (szerdán) lesz a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.  
A tavaszi szünet: április 18-tól 23-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap: április 24. (szerda). 
 



Április 29-én (hétfőn) 16 órától közös fogadóóra lesz felső tagozaton. Kérjük, hogy a fogadóórán való 

részvételük igényét előzetes bejelentéssel tegyék meg az iskola portáján elhelyezett jelentkezési lapon illetve 

telefonon keresztül.  Jelentkezni április 24-től 29-én délig lehet.   

Április 29-től május 3-ig papírgyűjtés lesz a templom mögötti udvaron. A papírt reggel 7-8 óra között 

valamint 16-17 óra között lehet leadni. 

Április 30-án a Föld napja alkalmából projektnapot tartunk alsó tagozaton. 

 

Májusi előzetes:  

Május 1. szerda:   Munkaszüneti nap, országos ünnep  

Május 3. péntek:   Földpörgetők döntő 

Május 8. szerda:   Ebédbefizetés 1. nap 

Május 14. kedd:   Szülői imakör 

Május 15. szerda:   Ebédbefizetés 2. nap 

Május 17. péntek:   Tehetségest és jótékonysági est, 8. osztály tánca 

Május 22. szerda:   Országos idegennyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon 

Május 26. vasárnap:   Óvodai ballagás  

Május 29. szerda:   Országos kompetenciamérés 6. és 8. osztályosoknak  

Május 30. csütörtök:   Áldozócsütörtöki istentisztelet  

Május 31. péntek:   Gyermeknap  

Május 27-30. hétfőtől péntekig: Mérések hete – védett hét 

Szeretethíd májusban 

Szülői értekezletek - májusban folyamatosan 

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

 

Előzetes – nyári táborok  

 

(Idei táborainkról részletesen honlapunkon tájékozódhatnak.) 

Művészeti Korok Műhelye    

Napközis tábor 1-3. osztályosoknak 

Témája: Rege a csodaszarvasról – az ősmagyarok világa 

Helye: Julianna iskola 

Ideje: 2019. június 17-21. 

Aerobik  tábor  

Helye: Julianna iskola 

Ideje: 2019. június 17-21. és július 15-19.  

Kenutábor  

Helye: Poroszló 

Ideje: 2019. június 24-28. 

A táborba kizárólag felső tagozatos diákok jöhetnek. 

Matektábor 

Tehetséggondozó és felzárkóztató napközis matematika tábor  

3-8. évfolyamos gyermekeknek 

Helye: Julianna iskola 

Ideje: 2019. július 8-12. és július 29-augusztus 2. 

(A tábor – minimum 15 fő jelentkezése esetén mindkét időpontban meg lesz tartva.) 

Kincskereső tábor  

Juliannás diákok és gyülekezeti gyermekek közös tábora 

Helye: Szigetszentmárton 

Ideje: július 18-24.  

Cimbora tábor 

Témája: Kányádi Sándor költeményei 

Helye: Bakonyszentlászló 

Ideje: 2019. július 21–július 27.  

 

Kérjük, rendszeresen látogassák folyamatosan megújuló honlapunkat!  

 

Az előttünk álló időszak feladataihoz örömmel fogadjuk és előre is köszönjük az Önök segítségét, támogatását.    

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

                                                              

                                                                                               a nevelőtestület  

Budapest, 2019. április 1.       Áldás, békesség 


