
 
2021. január 

 

"Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn,  

akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek...” 

(1Mózes 9,14-15) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket az új esztendőben első levelünkkel. 

C.H. Spurgeon egyik igemagyarázatában írja, hogy a bajok felhői olykor elhomályosítják 

életünk egét, de hitünk segítségével mindig megláthatjuk a szövetség ígéretének 

szivárványát. Bízzunk Istenünkben, mert Ő nem változik, és semmi meg nem 

akadályozhatja abban, hogy békessége szövetségét megtartsa. 

Választott Igénk adjon reménységet az elkövetkezendő évre is! 

 

Az ünnepek és a szünidő napjai – reménység szerint – mindannyiunknak igazi feltöltődést, 

kikapcsolódást, pihenést jelentettek a cseppet sem könnyű őszi-tél eleji időszak után.  

Hálával és örömmel emlékezünk vissza decemberi alkalmainkra, szolgálatainkra. 

Köszönjük szeretetteljes adakozását mindazoknak a családoknak, akik a karácsonyi 

adománygyűjtési akcióinkba idén is bekapcsolódtak.  

Mindannyiunk számára kedves perceket szereztek a karácsonyi műsorban szolgáló 

hatodikos diákjaink. Meghitt együttlétek voltak az osztálykarácsonyok is. 

 

 

Januári programjaink:  

 

Január 4. (hétfő): a szünet utáni első tanítási nap.  

Január hónapban 20 napra fizetünk: 100% = 11.000 forint, 50% = 5.500 forint. 

Az étkezés befizetésére csak átutalással és banki befizetéssel van lehetőség! 

Kérjük, csak számla ellenében fizessenek, a közleményben tüntessék fel gyermekük 

nevét. 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára január 

12-én (kedden). 

Az első félévet január 22-én (pénteken) zárjuk.  



Január 23-án (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 25-én alsó és felső tagozaton osztályozó értekezletet, majd ezt követően 

félévzáró nevelőtestületi értekezletet tartunk. Ez a nap tanítás nélküli munkanap, a 

gyermekek nem jönnek iskolába. 

A második félév kezdete: január 25. (hétfő).  

Január 29-én (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket.  

 

Néhány februári programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Február 2-4. (kedd-csütörtök): Online szülői értekezleteket tartunk az osztályfőnökök 

által kiküldött Meet linken. 

Február 3-án (szerdán), 17 órai kezdettel ismét online fórumbeszélgetés lesz leendő első 

osztályosok szülei számára. Erre azokat a szülőket várjuk, akiknek az előző alkalmakon nem 

volt lehetőségük részt venni. Az alkalmakra folyamatosan lehet regisztrálni a 

beiratkozas@juliannaiskola.hu címen. 

Február 5. péntek: Bolyai Természettudományi Csapatverseny 

Február 9. kedd: Szülői imakör 

Február 11. csütörtök és 12. péntek: Tanítás nélküli munkanapok  

Február 18-ig az iskola vezetősége továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját a 

középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a győri felvételi központnak. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy továbbtanuló gyermekeik adatlapjának és jelentkezési 

lapjának pontos kitöltésével segítsék a munkánkat. 

Február 26. péntek: Julianna iskolába való jelentkezés utolsó napja. 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés,  

szeretetben és reménységben teljes, boldog új esztendőt kívánunk! 

 

Szeretettel:          a nevelőtestület  

Budapest, 2021. január 1.        Áldás, békesség!   
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