2019. május
„Legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben!”
(1Péter 4,8)
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket májusi levelünkkel.
Hálás szívvel gondolunk vissza az elmúlt hónap örömteli eseményeire.
Idén ismét iskolánk adott otthont – immár 21. alkalommal – az országos Béres Ferenc Éneklő
Versenynek, melyre több mint negyven intézményből 240 gyermek érkezett.
A nap zárásaként az Országház előtt örvendeztettük meg az arra járókat református
zsoltárainkkal, dicséreteinkkel és magyar népdalkincsünk szép énekeivel.
Mindkét tagozaton megemlékeztünk a költészet napjáról. A felső tagozatos diákok
leírták kedvenc versüket (vagy annak részletét), ezekből kiállítást készítettünk a 2. emeleten.
A templomi megemlékezésen a hazával, hazaszeretettel kapcsolatos versek előadására került
sor, valamint elhangoztak a tollforgató versenyre írt remek alkotások a diákok saját
tolmácsolásában. Az alsósok a már hagyományos szavalóversennyel ünnepeltek a könyvtárban.
Április közepén digitális témanapot tartottunk. A digitális eszközök bemutatásával,
oktatójátékok kipróbálásával, hasznos előadásokkal izgalmas órákat tölthettünk együtt.
Lezajlott a leendő elsősök beiratkozása, s így szeptemberben ismét két osztállyal tudjuk
indítani a jövő tanévet.
Köszönjük a beérkezett tartós élelmiszereket, melyeket a leginkább rászoruló
családoknak juttatunk el május első napjaiban.
Májusi programjaink:
Május 1. szerda: Munkaszüneti nap, országos ünnep
Május 3-án délután tartjuk a Földpörgetők döntőjét.
Május 8-án (szerdán) és 15-én (szerdán) ebédbefizetés lesz május hónapra.
22 napra fizetünk: 100% = 11.220 forint, 50% = 5.610 forint.
Azoknál az osztályoknál, akik májusban mennek tanulmányi kirándulásra, erdei iskolába, ebből
az összegből levonjuk a kiránduló napok számát.
Szeretnénk kérni, hogy akik csak tehetik, fizessenek be június hónapra is!
Amennyiben ez bármely családnak megterhelést okoz, június 5-én még lesz lehetőség a júniusi
ebédpénzt befizetni.
Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára május 14én (kedden) 17 órakor a könyvtárban.
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket iskolánk Tehetségestjére, amely május 17-én (pénteken)
17:30 órától kerül megrendezésre iskolánkban. Az est során jelenlegi juliannásaink közül
bemutatkoznak tehetséges zenészeink, szavalóink valamint nyolcadikosaink a már
hagyományos palotás tánccal. Minden kedves családot szeretettel várunk!
Kérjük, hogy részvételi szándékukat, illetve vacsoraigényüket (1500 Ft/fő ) május 15-ig jelezzék
a portán vagy a julianna@fasor.hu email címen

Május 21-én (kedden) délután a tollforgató verseny utolsó fordulójára kerül sor – egy igazi
„költői versenyre”, amelyen a gyermekek megalkothatják versüket, elbeszélésüket, novellájukat
– egyéb írásaikat. Jelentkezni a versenyre május 17-ig lehet.
Május 22-én (szerdán) országos idegennyelvi mérés lesz 6. és 8. osztályosoknak.
Május 26-án a Csipkebokor óvoda gyermekei ballagnak.
Május 30-án (csütörtökön) 10 órakor áldozócsütörtöki istentiszteleten veszünk részt a
fasori templomban. Szeretettel hívogatjuk mindazokat, akiknek lehetőségük van eljönni ezen a
délelőttön.
Május 27-30. Mérések hete (év végi írásbeli vizsgák) – védett hét.
Ekkor tesznek írásbeli vizsgát a 7. és 8. évfolyamosok matematikából és magyar nyelvtanból,
illetve ekkor írják a gyermekek a tanév végi felmérőket.
Május 29-én (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 31-én (pénteken) gyermeknapi programok lesznek az iskolában.
A nap részletes programjáról az osztályfőnökök értesítik Önöket.
Május és június hónapban folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások, erdei iskolák,
szülői értekezletek.
Júniusi előzetes:
Június 2. vasárnap: Konfirmációi istentisztelet
Június 3. hétfő:
Jutalomkirándulás az énekkaros és a DÖK-ös gyermekeknek
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról
Június 4. kedd:
Szülői imakör
Június 5. szerda:
Ebédbefizetés (csak egy nap!)
Június 5. szerda:
Alsós osztályozó értekezlet
Június 6. csütörtök: Év végi vizsgák 7. osztályban
Június 7. péntek:
Év végi vizsgák 8. osztályban
Felsős osztályozó értekezlet
Június 9. vasárnap és 10. hétfő: Pünkösd
Június 10-től 13-ig (hétfőtől csütörtökig): Erdélyi kirándulás - 7. osztály
Június 11-től 13-ig: (keddtől csütörtökig): Felsős osztálykirándulások
Június 14. péntek: a tanév utolsó napja, 8. osztály bankett
Június 16. vasárnap:
Ballagás, tanévzáró istentisztelet
Szeretettel várjuk a JULISKOLA készülő számába a cikkeket!
Nyári táboraink:
2019. június 17-21. Művészeti Korok Műhely, Julianna iskola
Napközis tábor 1-3. osztályosoknak, Témája: Rege a csodaszarvasról – az ősmagyarok világa
2019. június 17-21. és július 15-19. Aerobik tábor, Julianna iskola
2019. június 24-28. Kenutábor Poroszló
2019. július 8-12. és július 29-től augusztus 2-ig Matektábor, Julianna iskola, Tehetséggondozó
és felzárkóztató napközis tábor 3-8. évfolyamos gyermekeknek
2019. július 18-24. Kincskereső tábor, Szigetszentmárton, Juliannás diákok és gyülekezeti
gyermekek közös tábora
2019. július 21–július 27. Cimbora tábor, Bakonyszentlászló
Témája: Kányádi Sándor költeményei
(A táborokról részletesen honlapunkon tájékozódhatnak.)
Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:

Budapest, 2019. május 1.

a nevelőtestület
Áldás, békesség!

