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„Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.” 

(Zsoltárok 33,18) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket októberi levelünkkel.  

Az első hónap nehézségei után bizonyára mindnyájan belerázódtunk az új tanév 

kihívásaiba, feladataiba. Bízunk benne, hogy a gyermekek megszerették, megszokták új 

osztályközösségüket, új tanáraikat. 

Reméljük, hogy a naplóba történő regisztrálás minden szülőnek sikerült, s így 

naprakész információik lehetnek gyermekeik tanulmányi előmeneteléről és egyéb, velük 

kapcsolatos eseményekről. Levelezőlistánkat a naplóregisztráció alapján tudjuk 

karbantartani, frissíteni. Kérjük rendszeresen lépjenek be a digitális naplóba. 

Honlapunkról és a szülői levelekből tájékozódhatnak iskolánk életének aktuális 

eseményeiről. 

Kialakult a tanárok egyéni fogadóórájának rendje, melyet honlapunkon illetve a 

földszinti hirdetőtáblán olvashatnak.  

Hálával és örömmel a szívünkben tudunk visszatekinteni az eltelt néhány hétre. 

Részt vettünk sokan a Csipkebokor Óvodánk felújított épületéért rendezett hálaadó 

istentiszteleten. 

Részesei lehettünk jó néhányan az énekkarosok szolgálatának a Bazilikában rendezett 

Ars Sacra fesztiválon. 

Mindannyian eljutottunk osztálykirándulásokra. 

A hónap utolsó napján csendesnapot tartottunk, lelkileg felüdülve, ugyanakkor sokat 

tanulva búcsúzhattunk így a szeptembertől. 

 

Köszönjük, hogy a különböző nyilatkozatok beküldésével segítették munkánkat. 

Külön köszönjük, hogy vállalt adományaikkal rendszeresen támogatják iskolánkat. 

Októbertől elindultak az iskolai szakkörök. A felsősök számára tömegsportot 

biztosítunk délutánonként, melyen kötelező a részvétel azoknak, akik nem hoznak 

igazolást arról, hogy máshol (egyesület, sportkör stb.) sportolnak. 

 

Fel szeretnénk hívni figyelmüket, hogy októbertől 16 óra előtt csak kilépő 

kártyával engedjük egyedül haza a gyermekeket. A kilépő kártyát a honlapunkon is 

elérhető kérvény alapján állítja ki iskolatitkárunk. A kérvény ezen a linken tölthető le: 

http://fasor.hu/userfiles//files/julianna/kervenyek/kerveny.pdf 

 

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a könyvtár minden nap délután 16 óráig 

nyitva tart. A nem napközis tanulók a szakkörök és sportolási lehetőségek kezdetéig a 

könyvtárban is elkészíthetik házi feladataikat. 

A tavalyi felújítás után tananyaghoz illeszkedő könyvtári óráink is támogatják az 

intézmény pedagógiai programjának megvalósulását. 

http://fasor.hu/userfiles/files/julianna/kervenyek/kerveny.pdf


 

Idén először szervezünk filmklubot iskolánkban felső tagozatos tanulóink számára, 

havonta egy alkalommal, 16 órától. A pontos időpontról és a programról az 

osztályfőnököktől kapnak tájékoztatást. 

 

Elindultak a versenyek is, és máris szép sporteredményekről tudunk beszámolni. 

Felső tagozatosaink részt vettek a Baár-Madas Kupán. A lányok kosárlabdacsapata 1. 

helyezést ért el, a fiúk focicsapata az 5. helyen végzett. 

Az alsó tagozatosok részt vettek az Erzsébetvárosi Önkormányzat által szervezett 

focikupán, ahol a fiúk egy 1., egy 2. és egy 3. helyezést értek el. 

 

Októberi programjaink: 

 

Október első hetében elindulnak a szakköri foglalkozások– ismét színes, változatos 

kínálattal. 

Örömmel adjuk hírül, hogy ismét szerveztünk tehetséggondozó szakköröket alsó 

tagozaton magyar nyelv és irodalom valamint környezetismeret tantárgyakból. A 

foglalkozások október első teljes hetében indulnak. 

 

Október 2-án (szerdán) és 9-én (szerdán) ebédbefizetés lesz október hónapra.  

18 napra fizetünk: 100% = 9.180 forint, 50% = 4.590 forint. 

Október 4-én (pénteken) az aradi vértanúkra emlékezünk.  

Szeretettel hívunk mindenkit az október 8-10-ig (keddtől csütörtökig) tartó 

evangelizációs hétre a fasori gyülekezetbe. Az alkalmak este 18 órakor kezdődnek. 

Alsó és felső tagozatos tanulóinkat külön foglalkozásra hívjuk. Ezzel egyidőben a kisebb 

gyermekek számára megőrzést biztosít a gyülekezet a Csipkebokor Óvoda földszinti 

játszószobájában. 

Október 11-én (pénteken) diákjaink részt vesznek a Bolyai Matematikaverseny 

körzeti döntőjén. Iskolánk ebben az évben is vállalta a házigazda szerepét. 

A felső tagozatos gyermekek szüleit arra kérjük, hogy aki csak teheti, vigye haza 

gyermekét ebéd után. Ezen a napon felső tagozaton összevont napközi ügyelet lesz. 

 

Október 15-én (kedden) délután szeretettel hívogatjuk Önöket a szülői imakörre. 

 

Október 21-én indul az idei tollforgatóverseny az első fordulóval. Érdeklődéssel 

várjuk egész évben gyermekeik munkáját, alkotásait! 

 

Október 22-én (kedden) megemlékezést tartunk az 1956-os forradalomról. 

Az alsó tagozatosok a Városligetben a már hagyományos emlékfutással ünnepelnek, a 

felsősök az iskolában szervezett történelmi programmal. 

Október 23-án országos ünnep, munkaszüneti nap. 

 

Október 24–én és 25-én(csütörtökön és pénteken) lesz az őszi papírgyűjtés. 

Reggelenként 7.00-8.00 óráig illetve délutánonként 16.00-17.00 óráig van lehetőség a 

papírkötegek leadására az iskola alagsorában kijelölt gyűjtőhelyen. Kérjük, hogy a 

papírokat átkötve, 5 kg-os csomagként legyenek szívesek hozni és leadni. 

 

Október 25-én lesz az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 

 



Az őszi szünet: október 28-tól november 4-ig tart. 

Novemberi előzetes: 

November 4-én tanítás nélküli munkanap. 

 

November 5. (kedd):  Szünet utáni első tanítási nap 

November 6. (szerda):  Ebédbefizetés 

November 8. (péntek):  Bolyai Anyanyelvi Verseny 

November 10. (vasárnap):  Családi istentisztelet 

November 11. (hétfő):  16-18 óráig: Közös fogadóóra felső tagozaton  

November 12. (kedd):  Szülői imakör  

November 13. (szerda):  Nyílt nap leendő elsősöknek, fórumbeszélgetés a szülőkkel 

November 13. (szerda):  Ebédbefizetés 

November 18. (hétfő):  Közös áhítat, megemlékezés az iskolánk alapításáról 

November 19. (kedd):  Nyílt nap alsó tagozat 

November 20. (szerda):  Nyílt nap felső tagozat 

November 29. (péntek):  Negyedéves értesítés első osztályosok szülei számára 

 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

 a nevelőtestület 

 

Budapest, 2019. október 1.                                                              Áldás, békesség! 
 

 

 


