
2021. május

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak

nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szentlélek ajándékát.”

Apostolok Cselekedetei 2,38

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket havonként esedékes levelünkkel.

A májusi szülői levélben általában a magunk mögött hagyott gazdag tavaszi

programokról szoktunk beszámolni. Most ezt sajnos nem tudjuk megtenni.

Április közepén alsó tagozatosaink jelentős része ismét visszajött az iskolai (tantermi)

oktatásra. Az otthon maradottak továbbra is digitális fórumon értesülnek az itt

tanultakról.

A jelenlegi tervek szerint május 10-én a felső tagozatosok is készülnek a

visszatérésre. Reménykedünk, hogy az előttünk álló hetek együtt töltött percei sok

örömet szereznek majd diákoknak, tanároknak egyaránt. Kérjük, hogy aki teheti, ebéd

után engedje haza gyermekét, mivel a felsős napközis csoportok továbbra is részben

összevontan működnek.

Májusi programjaink:

Május 1. szombat: Munkaszüneti nap, országos ünnep

Ebédbefizetés május hónapra

Az alsós gyermekek 19 napra fizetnek: 100% = 10.450 forint, 50% = 5.225 forint.

A felsősök 14 napra fizetnek: 100% = 7.700 forint, 50% = 3.850 forint.

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára
május 11- én (kedden).

Május 13-án (csütörtökön) 10 órakor ünnepi mennybemeneteli istentiszteleten
veszünk részt youtube-on keresztül osztályonként.

Május 16-án (vasárnap) konfirmációi istentiszteletre hívjuk szeretettel a családokat
a Fasori templomba. Ezen a napon végzős nyolcadikos diákjaink tesznek vallást hitükről a
gyülekezet előtt.



Május 19-én (szerdán) országos idegennyelvi mérés lesz 6. és 8. osztályosoknak.

Május 21-én pénteken nevelés nélküli munkanap lesz, melyet a digitális oktatás
elrendelése miatt áthelyeztünk erre a napra, így a gyermekek számára lesz egy hosszú
hétvége az év végi hajrá előtt. Ezen a napon a nevelőtestületnek értekezlet lesz.

Május 23-24. (vasárnap-hétfő): pünkösd ünnepe.

Május 24. pünkösdhétfő: munkaszüneti nap, tanítási szünet.

Május 25-28. mérések hete - védett hét. Ekkor írják a gyermekek a tanév végi
felmérőket.

Május 26-án (szerdán) kerül sor az országos kompetenciamérésre 6. és 8.
évfolyamon. Az érintett gyermekek 8 órától 12 óráig írják a tesztet, az 5. és 6. óra
elmarad. A többi osztályban órarend szerinti tanítás lesz.

Május 28-án (pénteken) gyermeknapi programok lesznek az iskolában. A nap
részletes programjáról az osztályfőnökök értesítik Önöket.

Szeretettel várjuk a JULISKOLA készülő számába a cikkeket!

Júniusi előzetes:

Az év végére tervezett vizsgák 7. és 8. évfolyamon elmaradnak.

Június 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

Június 15. Utolsó tanítási nap

Június 16. Osztályozó értekezlet

Tervezett nyári táboraink:

Művészeti Korok Műhelye: augusztus 2-6-ig, 1-2. osztályos Juliannás tanulóknak
(Egyiptom, József) Kovácsné Voloncs Kata, Juhász Eszter

Aerobik tábor

Tervezett gyülekezeti hetek:

Konfirmandus hét: 2021. június 28-július 2. 

Kincskereső gyermekhét: 2021. július 12-17.

Cserkésztábor: 2021. július 15-24.

Angol napközis gyermektábor: 2021. július 26-30.

Ifjúsági hét: 2021. augusztus 2-7.

Közös gyülekezeti hét: 2021. augusztus 13-19. Balatonszárszó

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:

a nevelőtestület

Budapest, 2021. május 6. Áldás, békesség!


