
 

 

Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat! 

Zsoltárok 50,14 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket júniusi levelünkkel.  

A közelmúlt programjai, rendezvényei sok örömre, hálára adnak okot, ezekről szeretnénk 

most egy kis visszatekintést adni.  

Minden osztályban sikerült Önökkel találkoznunk a szülői értekezletek alkalmain. 

Megmérettek felső tagozatos gyermekeink az országos kompetenciamérésen.  

Részt vettünk a gyülekezet mennybemeneteli istentiszteletén.  

Örömteli érzés volt látni végzős diákjaink jelentős részét a konfirmációi istentiszteleten, 

ahol bizonyságot tettek elhatározásukról a gyülekezet előtt. Az ünnepség befejeztével 

megköszönték lelkészeinknek s az őket segítő gyülekezeti munkásoknak az egész éven át 

végigvezető tanítást, terelgetést.  

Lezajlottak az osztálykirándulások, reméljük, minden gyermek számára maradandó 

élményt jelentettek. 

Vidáman töltöttük a gyermeknapot is különböző programokkal. 

Elkezdődtek az év végi mérések, felmérők, dolgozatok, beszámolók. 

Szeretettel kérjük, hogy a tanév végéig szíveskedjenek figyelemmel kísérni gyermekeik 

viselkedését, tanulását, hiszen még ebben az utolsó néhány napban is lesz lehetőségük a 

javításra a felelések, dolgozatok során.  

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 (levonva belőle a rongálások költségét), a többieknek 

átvisszük a következő tanévre. 

Kérjük továbbá, hogy legyenek szívesek figyelmeztetni gyermekeiket a könyvtári könyvek 

visszahozatalára!  

Iskolánk közössége nevében szeretnénk megköszönni Önöknek a tanév során vállalt és 

befizetett adományaikat.  

 



Júniusi programjaink:  

 

Ebédbefizetés - június 1-én kiküldésre kerül ez évi utolsó számlánk.  

9 napra fizetünk  100% 5.310,- Ft   50% 2.655,- Ft  

(A szeptemberi ebédszámla augusztus közepén várható.) 

Június 2-án (csütörtökön) 17.00 órakor kezdődik tehetséges gyermekeink előadóestje, a 

Művészeti Gála, melyre szeretettel hívjuk a szülőket. 

Június 3-án (pénteken) megemlékezést tartunk a Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából. Ünnepi műsorral az Erdélyben járt 7. és 8. évfolyam tanulói szolgálnak.  

Június 6. pünkösdhétfő: munkaszüneti nap.  

Június 7. (kedd): Év végi vizsga 7. évfolyamon magyar irodalomból. 

Június 7-ig könyvtári könyvek visszahozatala 

Június 8. (szerda): Év végi vizsga 6. évfolyamon történelemből.  

Június 9. (csütörtök): Év végi vizsga 8. évfolyamon angol nyelvből. 

Június 10-ig felsős fémszekrénykulcsok visszaadása 

Június 11-én (szombaton) az énekkaros gyermekek a Millennium Háza előtt 

énekelnek. 

Június 14-én (kedden) 8-12.30 óra között DÖK-nap lesz. (A diákönkormányzat tagjai 

lesznek segítségül nekünk ennek a napnak a megszervezésében és lebonyolításában.)  

11.30 órakor a nyolcadikosok bemutatják a palotás táncot a gyermekeknek. 

Délután tartjuk végzős diákjainkkal a hagyományos bankettet. 

18.00 órakor nyolcadikosaink a szülőknek mutatják be a palotás táncot. Mindenkit 

szeretettel várunk erre az alkalomra. 

Június 15-én (szerdán) lesz az utolsó tanítási nap. Ezen a napon három óra lesz 

megtartva 8 órától 11 óráig. Utána a gyermekek hazamehetnek.  

Június 19-én 15 óra (vasárnap): ballagás, tanévzáró istentisztelet.  

A gyermekek legkésőbb 14,20-ra - juliannás egyenruhában - érkezzenek az iskolába!  

14,30-kor kezdődik végzős tanulóink ballagása. Ünnepi együttlétünk 15 órakor folytatódik 

a tanévzáró istentisztelettel templomunkban, majd a gyermekek ezt követően az iskolában 

kapják meg a bizonyítványukat. Erre a napra fog megjelenni a JULISKOLA idei második 

száma is. Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat erre a szép ünnepi alkalomra!  

 

Nyári táboraink:  

Kerámia tábor:   június 20-24 

Konfirmandus tábor:  június 27-július 2.  7-8 osztályos gyermekeknek 

Mesetábor:   június 28-július 1 

Kincskereső tábor:  július 3-9. leendő elsőstől/betöltött 6 éves kortól 

kezdődően hatodik osztályt befejezőkig 



Kreatív tábor: július 13-19 Szilvásvárad 

Aerobik tábor: július 18-22 iskolában 

Cserkésztábor:   július 7-17.  

Angol napközis tábor:  július 25-29.  7-13 éveseknek, azaz 1. osztályt végzettektől 

6. osztályt végzettekig  

Művészeti Korok Műhelye:  augusztus 1-5. 2. és 3. osztályt végzett gyerekeknek 

 

A nyári szünetben kéthetente, szerdánként ügyeletet tartunk iskolánkban.  

ÜGYELETI NAPOK: 2022. június 29., júl. 13., júl. 27., aug. 10., aug. 24.,  szerda 

8.00 – 16.00 óra 

A következő tanévre egyenruhákat ezen a linken rendelhetnek: 

https://forms.gle/5eUdKa9zne4GzNqe6 

A megrendelt ruhadarabok átvételének időpontjáról a nyáron küldünk értesítést, és a 

honlapon is jelezni fogjuk. 

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: augusztus 28.  (vasárnap) 10.00 óra. Helyszín: Fasori 

Református Templom.  

ISKOLAKEZDÉS: 2022. szeptember 1. csütörtök. 

 

 

Isten iránti hálával tekintünk vissza a tanév minden örömteli percére, minden áldására. 

Megköszönjük kitartó fáradozásaikat, amellyel végigkísérték, támogatták oktató-nevelő 

munkánkat.  

A nyári szünidőre áldott találkozásokat, együttléteket, testi-lelki feltöltődést kívánunk 

minden kedves családnak.  

 nevelőtestület  

Budapest, 2022. június 1.        Áldás, békesség! 

 

https://fasor.hu/userfiles/files/julianna/egyeb/Angoltabor2022.pdf
https://fasor.hu/julianna/index.php?m=cikolv&galsrcs=*@!7924#prettyPhoto%5Bg1%5D/0/
https://forms.gle/5eUdKa9zne4GzNqe6

