
A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés
legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal

dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.
Róma 15, 5-6

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket a tanév utolsó szülői levelével.

Örömünkre szolgál, hogy az évzáráshoz közeledve néhány hetet ismét együtt lehettünk a

gyermekekkel, megvalósulhattak tervezett programjaink; és reméljük, így lesz ez

júniusban is.

Megmérettek felső tagozatos gyermekeink az országos idegennyelvi mérésen valamint az

országos kompetenciamérésen.

Részt vettünk a gyülekezet élő közvetítésén az áldozócsütörtöki istentiszteleten.

Jó volt látni végzős diákjaink jelentős részét a konfirmációi istentiszteleten, ahol

bizonyságot tettek elhatározásukról a gyülekezet előtt.

A gyermeknapi programok is vidám, élményekkel teli órákat szereztek mindnyájunknak.

Szeretettel kérjük, hogy a tanév végéig segítsék gyermekeik iskolai munkáját.

A tanév végéig a gyermekeknek mindent haza kell vinniük az osztályokból, a felsős

diákoknak a folyosói szekrényekből is. A szekrénykulcsokat júniusban kell leadni az

osztályfőnököknek (előre megbeszélt rend szerint). A 3000 forint kauciót az eltávozó,

elballagó tanulóknak visszaadjuk, a többieknek átvisszük a következő tanévre.

Iskolánk közössége nevében szeretnénk megköszönni Önöknek a tanév során vállalt és

befizetett adományaikat.

A könyvtári könyveket kérjük visszahozni június 7-ig.

Júniusi programjaink:

Június 4-én (pénteken) megemlékezést tartunk a Nemzeti Összetartozás Napja

alkalmából. Ünnepi műsorral a 7. évfolyamos tanulók szolgálnak. Előre felvett

műsorukat osztályainkban tekintjük meg.



Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára,

amely június 8. (kedd) lesz a könyvtárban.

Ebédbefizetés június hónapra:

Azok az osztályok, amelyek minden napra igényelnek ebédet, 11 napra fizetnek.

11 nap: 100% = 6.050 forint, 50% = 3.025 forint.

Akik az osztályprogramok, kirándulások miatt valamelyik nap nem érnek vissza ebédre,

azok ennek arányában egy, két illetve három nappal kevesebbre fizetnek.

Június 11-én (pénteken), 14-én (hétfőn) és 15-én (kedden) a gyermekek

osztályprogramokon, kirándulásokon vesznek részt. Ezek pontos részleteiről az

osztályfőnökök tájékoztatják Önöket.

Június 15-én (kedden) lesz az utolsó tanítási nap.

Június 20-án (vasárnap) 15 órakor: ballagás, tanévzáró istentisztelet. A

gyermekek 14.30-ra (juliannás egyenruhában) érkezzenek az iskolába! 14.40-kor

kezdődik végzős tanulóink ballagása az iskolaépületben. A ballagó gyermekek szülei

az udvaron várják és köszöntik gyermeküket.

Az ünnepi tanévzáró istentiszteleten a templomban csak a nyolcadikos gyermekek

szülei (diákonként max. 4 hozzátartozó) vehetnek részt (helyet foglalva a középső

karzaton). Akinek lehetősége van, élő közvetítésen (youtube) nézheti az évzáró

ünnepséget. Ezt követően a tanulók az iskolában  kapják meg a bizonyítványukat, ez idő

alatt szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe és udvarára sem.

A bizonyítványosztás kb. 17.15-ig tart, ekkor indulhatnak haza a tanulók illetve ekkor

vehetik át a szülők gyermekeiket a megszokott módon (a jelenlegi szabályozáshoz

igazodva).

Ekkor fog megjelenni a JULISKOLA júniusi száma is.

Tervezett nyári táboraink:
Művészeti Korok Műhelye: augusztus 2-6-ig, 1-2. osztályos Juliannás tanulóknak
(Egyiptom, József) Kovácsné Voloncs Kata, Juhász Eszter
Aerobik tábor július 12-15. (Benedek Berta) (ez a végleges időpont)
Tervezett gyülekezeti hetek:
Konfirmandus hét: 2021. június 28-július 2.
Kincskereső gyermekhét: 2021. július 11-17.
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

A nyári szünetben kéthetente, szerdánként ügyeletet tartunk iskolánkban. (jún. 23., júl.
7., júl. 21., aug. 4., aug. 18.)



A következő (2021/2022.) tanévre vonatkozó tervek:

2021. augusztus 27. Iskolakóstolgató foglalkozás a jövő évi első osztályosaink számára.

Tanévnyitó istentisztelet: 2021. augusztus 29. vasárnap

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1.

Isten iránti hálával tekintünk vissza a tanévre. Megköszönjük Önöknek is kitartó
fáradozásaikat, amellyel végigkísérték, támogatták oktató-nevelő munkánkat.
A nyári szünidőre áldott találkozásokat, együttléteket, testi-lelki feltöltődést kívánunk
minden kedves családnak.
Mindannyiunk életére imádságos szívvel kérjük Isten megtartó, megőrző szeretetét.

Szeretettel: a nevelőtestület
Budapest, 2021. június 1. Áldás, békesség!


