
 
2022.április 

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed,  

hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 

                                                                                                    (Róma 10,9) 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket áprilisi levelünkkel.  

Jóleső érzéssel gondolunk vissza a március hónap színvonalas rendezvényeire, szép 

eredményeire, vidám perceire.   

Megtartottuk a Julianna Házi Énekversenyt mindkét tagozaton. 

Megemlékeztünk a forradalmi eseményekről az 4.évfolyamosok szép műsorával.  

Megtörténtek a fotózások, ha elkészülnek az osztályfényképek és a tablófotók, értesítjük 

Önöket. 

Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el az országos versenyeken. 

Szép rendben lezajlott az iskolánkba jelentkezők felvételije.  

A pénzügyi témahét napjaiban izgalmas foglalkozásokon vettek részt a gyerekek.  

A víz világnapját érdekes kísérletek, játékok, vetélkedők színesítették. 

Köszönjük Önöknek, hogy ilyen színvonalassá tették pályaorientációs napunkat. A 

gyermekeknek nagy élményt nyújtottak előadásukkal. 

 

Áprilisra tervezett programjaink:  

Április 3-án (vasárnap) családi istentiszteletre várjuk a szülőket, gyermekeket a 

fasori gyülekezetbe. Az ünnepi istentiszteleten a 3.b osztályos tanulók valamint 

énekkaros diákjaink szolgálnak. 

Április 4-től digitális témahetünk lesz. Áprilistól 10 hetes VándoRobot foglalkozássorozat 

indul iskolánkban. 

A 6. és 8. évfolyamos tanulók minden évben kompetenciamérésen vesznek részt.  

Ettől a tanévtől kezdve online formában zajlik a mérés. A formátum kipróbálására 

április 7-én (csütörtökön) a 8. évfolyamos, április 12-én (kedden) pedig a 6. 

évfolyamos tanulóknak lesz lehetősége. Ezen a napon a tanulók 14 órakor (a 7. órában) 

vesznek részt a próba online mérésen.  

Április 8-án (pénteken) pedagógus-továbbképzés miatt nincs tanítás.  

Április 10-én a virágvasárnapi családos nap ELMARAD a fasori gyülekezetben. 

Április 11-én hétfőn a reggeli áhítaton a Holokauszt áldozatainak állítunk emléket. 



Megemlékezünk a költészet napjáról is az alsó tagozaton, a gyermekek már készülnek 

a versmondó versenyre.  

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára  

április 12-én (kedden).  

Április 13-án (szerdán) a felső tagozatos diákokkal ünnepeljük a költészet napját, 

melyen versekkel, hangszerszólókkal, közös énekkel emlékezünk e jeles napra. 

Április 13. (szerda) a szünet előtti utolsó tanítási nap. 

A tavaszi szünet április 14-től 19-ig tart. 

A szünet utáni első tanítási nap: április 20. (szerda).  

Április 21-én (csütörtökön) és 22-én (pénteken) lesz a beiratkozás az iskolába a leendő 

elsős gyerekeknek. 

Április 22-én (pénteken) ünnepeljük a Föld napját. 

Április 25-én (hétfőn) 16 órától közös fogadóóra lesz iskolánkban. Kérjük, hogy a 

fogadóórán való részvételüket majd előzetesen jelezzék a gyermekük nevén megosztott 

intézményi drive felületen. Ehhez a gyermek e-mail címével kell bejelentkezni.  

Április 25-től 29-ig fenntarthatósági témahét lesz. 

A fogászati kezelések folytatódnak áprilisban. Az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket 

az időpontokról. 

Április hónapban 16 napra fizetünk ebédet. 100% = 9.440 forint, 50% = 4.720 forint.  

 

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.  

 

Májusi előzetes:  

Május 1.  Munkaszüneti nap, országos ünnep  

Május 4-17.  Országos mérések 8. évfolyamon 

Május 10.  Szülői imakör 

Május 18-31. Országos mérések 6. évfolyamon 

Május 23-tól  osztálykirándulások 

Május 26.  Mennybemenetel ünnepi istentisztelet 

Május 29.  Konfirmációi istentisztelet a fasori gyülekezetben 

Szülői értekezletek - májusban folyamatosan 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

                                                                                                      a nevelőtestület  

Budapest, 2022. április 1.                                                                   Áldás, békesség 


