
 
2015. november 

Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, 

nem vonja meg javait azoktól, akik feddhetetlenül élnek. 

(Zsoltárok 84,12) 

 

             Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket az őszi szünet után novemberi levelünkkel. Bízunk benne, hogy a szünet 

napjai mindannyiuk számára igazi pihenést, kikapcsolódást nyújtottak. 

Mind az iskolai év első szakasza, mind pedig a szünetben együtt töltött családi napok bizonyára 

tartalmaznak olyan élményeket, amelyeket jó megörökíteni. Kérjük a kedves szülőket, biztassák 

gyermekeiket, hogy írjanak a számukra kedves napokról, iskolai vagy családi programjaikról, ugyanis 

szeretnénk ezeket megjelentetni az iskolaújságban. Várjuk a gyermekek alkotásait a készülő 

karácsonyi számba! 

 

Egy kis visszatekintés a szünet előttre: 

A gyógytestnevelés órák októbertől elkezdődtek. Iskolai szűrés nyomán, illetve ortopéd szakorvosi 

javaslatra lehet igénybe venni. Bővebb információt a honlapon olvashatnak. 

Októberben lehetőség volt egyéni fotózáson illetve testvérekkel, barátokkal való közös 

fényképezésen részt venni. Minden gyerek megkapta az index fényképet és a megrendelőlapot. A 

minta-fényképkeretek a földszinti hirdetőtáblán megtekinthetők.  

A megrendelés és a fizetés határideje: november 6. péntek. 

 

A papírgyűjtés eredményeképpen 7.000 kg papír gyűlt össze. Idén először az óvodásokkal együtt 

gyűjtöttünk, köszönjük a szülőknek, gyermekeknek egyaránt az ebben való részvételt. 

Ismét szép eredményekről tudunk beszámolni. Diákjaink részt vettek a Bolyai Matematika 

Versenyen, és nagyon szép helyezésekkel jöttek haza. Novemberben az anyanyelvi verseny területi 

döntőjére készülünk – szintén sokan. 

A szünet előtti napon megemlékeztünk az 1956-os forradalomról. Az alsó tagozatosok a Városligetben 

a már hagyományos emlékfutással, a felsősök őszi tanulmányi kirándulással egybekötött történelmi 

programmal ünnepeltek Komáromban. 

A fenntartó gyülekezet és az iskola a reformáció emlékünnepére készülve minden évben 

megajándékozza – személyre szólóan – a 2. osztályosokat Református Énekeskönyvvel, a 3. 

osztályosokat pedig Bibliával. Azok a nagyobb évfolyamra járó gyermekek is részesülnek az 

ajándékból, akik később csatlakoztak osztályukhoz. 

 

Novemberi programjaink:  

 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is csatlakozunk a Rákóczi Szövetség karácsonyi ajándékgyűjtő 

akciójához. Ezzel a határon túli magyar iskoláknak, óvodáknak és gyermekotthonoknak szeretnénk 

segíteni. A szervezők idén mesekönyveket, tartós élelmiszert, tartós édességet és játékokat gyűjtenek 

– ruhát nem. Kérjük a kedves családokat, hogy akiket Isten segítségnyújtásra, ajándékozásra indít, 

november 2. és december 4. között adják le ajándékaikat iskolánk portáján. Részletes tájékoztatót 

erről iskolánk honlapján is olvashatnak. 

 

Elindultak többfordulós versenyeink – a Földpörgető természettudományos vetélkedő és a 

Tollforgató irodalmi levelező verseny. Nagy örömünkre szolgált látni már a tavalyi tanévben is, hogy 

tehetséges diákjaink érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelően örömmel ki tudnak 

bontakozni. Kérjük, biztassák gyermekeiket az ezeken való részvételre. 

 

 

 

 

http://www.rakocziszovetseg.org/
http://www.rakocziszovetseg.org/


 

 

Iskolánk - idén először - egy új programsorozatot indít útnak közvetlenül az őszi szünet után 

(november 2-6. között) a ’Tudomány Hete’ címmel.  A rendezvény keretein belül a diákoknak 

lehetőségük nyílik a tudományt új, izgalmas és érdekes előadásokon és kísérleteken keresztül 

megismerni. A program része lesz egy ásványkiállítással egybekötött előadás is. A Szülői 

Munkaközösség ülésén a jelenlévő képviselőkkel történt egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy az alsó 

évfolyamokon az előadás után egy kisméretű ásványt kapnak a gyermekek 300 Ft értékben, mely 

összeget kérünk az osztálypénzből kifizetni. Így szeretnénk csökkenteni a gyermekek közötti 

versengést és a szülők túlzott anyagi terhelését. Az ásványkiállítás november 2-án és 3-án 8:00 – 

17:00 óráig, szerdán pedig 8:00 - 12:30 óráig tart. A vásáron a felsős diákok önállóan, az alsós diákok 

csak szüleikkel 16 és 17 óra között vásárolhatnak a kiállított ásványokból. 

 

Novemberben indul a korcsolyaszezon, az osztályfőnökök és a testnevelő tanárok az ezzel 

kapcsolatos tájékoztatást eljuttatják Önökhöz. 

 

November 2. (hétfő): első tanítási nap a szünet után. 

November 4. (szerda): ebédbefizetés 1. nap. 

21 napra fizetünk: 100% = 9.450 forint, 50% = 4.725 forint.  

November 6. (péntek): Bolyai Anyanyelvi Verseny. 

November 11. (szerda): ebédbefizetés 2. nap. 

November 15-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteleten leszünk együtt a fasori 

templomban. Ünnepi műsorral a 2.b osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgálnak.  

Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat erre az alkalomra. Az istentisztelet után szeretettel várjuk a 

családokat az A épület tornatermében rendezendő könyvvásárra. Kaphatók lesznek a HARMAT és más 

kiadók által forgalmazott könyvek, újságok, játékok. 

November 16-án (hétfőn) a reggeli áhítat keretében – elődeink előtt tisztelegve – megkoszorúzzuk 

az iskola falán lévő emléktáblát. Ünnepi műsorral az 5.b osztály tanulói szolgálnak.   

November 16-án (hétfőn) 16 órától közös fogadóóra lesz iskolánkban. Kérjük, hogy a fogadóórán 

való részvételük igényét előzetes bejelentéssel tegyék meg az iskola portáján elhelyezett jelentkezési 

lapon illetve telefonon keresztül. 

November 17. (kedd): Szülői imakör. 

Már októberben elkezdődött intézményi lelkészünk szervezésében a keresztyén nevelési sorozat, 

melynek következő előadása november 21-én (szombaton) lesz. 

November 24-én (kedden) és 25-én (szerdán) nyílt napot tartunk iskolánkban.  

Kedden az alsó tagozatos osztályokba, szerdán pedig a felsősökhöz várjuk szeretettel az érdeklődőket. 

A látogatható tanórák rendjét időben közzétesszük a faliújságon. 

November 27-én (pénteken) az első osztályosok megkapják a negyedéves szöveges értékelést.  

 

Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy délután 17 óráig tudjuk biztosítani a gyermekek felügyeletét 

pedagógusok által. Sajnos, még fél hat után is elég sok gyerek várakozik a portán. Kérjük, vigyék el 

gyermekeiket időben! Megértésüket köszönjük. 

 

Decemberi előzetes:  

December 2. szerda:  ebédbefizetés 1. nap 

December 4. péntek:  Mikulás-ünnepség  és Mikulásváró kupa – alsó tagozat 

December 9. szerda:  ebédbefizetés 2. nap 

December 11. péntek: Karácsonyi vásár 

December 12. szombat: Munkanap! 

December 15. kedd:  Szülői imakör 

December 18. péntek: Osztálykarácsony, karácsonyi istentisztelet, szünet előtti utolsó tanítási nap 

 

2015.december 21.– 2016. 01. 01. téli szünet 

Első tanítási nap: 2016. január 4. hétfő. 

 

Köszönettel fordulunk azokhoz, akik vállalt iskolai adományaikat már befizették vagy havi 

rendszerességgel fizetik. Az adományok befizetésére a pénztárban vagy a 11100104-18050330-

36000001 számlaszámon van lehetőség. 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület 

Budapest, 2015. október 31.       Áldás, békesség! 

 


