
 
2015. december 

 
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Uralkodik mint király,  

bölcsen cselekszik, méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. 

És ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk! 

Jeremiás 23,5-6 

 

                 Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket decemberi levelünkkel. Elöljáróban egy rövid visszatekintést 

szeretnénk adni az előző hónap eseményeiből. 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy diákjaink ismét elindultak különböző versenyeken az elmúlt 

hetekben, és nagyon szép eredményekkel érkeztek vissza. Részt vettünk többek között a Bolyai 

Anyanyelvi Versenyen és az Országos Zsoltáréneklő Versenyen. 

Hálatelt szívvel gondolunk a családi istentiszteletre is. Jó volt együtt lenni, látni és hallani az 

óvodás gyermekek, az iskolás kisdiákok és szüleik közös szolgálatát, Isten nekünk szóló 

üzenetével töltekezni.  

A családi istentisztelet perselypénzét iskolai taneszközök és óvodai játékok vásárlására fordítjuk. 

 

Az iskola megalapítására s elindulására emlékeztünk egy hétfő reggeli ünnepléssel illetve az 

emléktábla megkoszorúzásával. 

Intézményi lelkészünk szervezésében folytatódott a keresztyén nevelési sorozat, nagyon örülünk, 

hogy sokan részt vettek az előadáson. 

Nagy öröm volt szembesülni azzal is, hogy mennyien érdeklődnek iskolánk iránt, és a nyílt 

napokon milyen sokan meglátogattak bennünket. 

 

A múlt hét végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.  

 

Továbbra is várjuk szeretettel a gyermekek alkotásait készülő karácsonyi újságunkba, a 

Juliskolába. 

 

Örömmel hirdetjük, hogy a 4.a osztályban megüresedett tanítói állást sikerült betöltenünk. 

Blatniczky Lídia személyében új tanítót köszönthetünk nevelőtestületünkben. 

 

Decemberi programjaink: 

December 2-án (szerdán) és 9-én (szerdán) ebédbefizetés lesz.  

14 napra fizetünk: 100% = 6.300 forint, 50% = 3.150 forint. 

 

December 4-én (pénteken) ellátogat hozzánk a Mikulás. Ezen a napon délután tartjuk a 

Mikulásváró Kupát alsó tagozatos gyermekeink számára. Felsősöknek Mikulás napi táncos 

mulatság lesz délután 15-17 óra között. 
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December 11-én (pénteken) délután rendezzük meg hagyományos karácsonyi vásárunkat.   

A vásár 14 órától 17 óráig tart. Idén ismét lehetőség lesz arra, hogy külsős árus is jöhessen,  

de előzetesen jeleznie kell, hogy mit szeretne árusítani. Kérjük a kedves szülőket, hogy csak 

olyan termékek kerüljenek a vásáron eladásra, melyek iskolánk szellemiségével, lelkiségével 

összeegyeztethetők.  Elektromos gépeket használni nem lehet. 

 

December 12-én (szombaton) munkanap lesz, de iskolánkban nem lesz tanítás.  

Kérjük Önöket, hogy a gyermekeik felügyeletét próbálják más módon megoldani. 

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára  

december 15–én (kedden). 

 

December 18-án (pénteken) 8 órától 11 óráig osztálykarácsonyt tartunk. 

11 órakor ünnepi istentisztelet lesz templomunkban, melyen a 8. osztály tanulói valamint 

énekkaros és hangszeres gyermekeink szolgálnak. Szeretettel várjuk és hívjuk a családokat – 

ünnepeljenek velünk! Ez a szünet előtti utolsó tanítási nap. 

A délutánt az iskolai dolgozók szeretnék ünnepélyesen együtt tölteni, ezért ezen a napon a 

napközi elmarad. Kérjük Önöket, gyermekeiket ebéd után vigyék haza. Az osztályfőnökök az 

üzenő füzetben jelzik majd Önöknek, hogy az osztályok meddig ebédelnek ezen a napon. 

 

A téli szünet 2015. december 21-től – 2016. január 1-ig tart.  

Első tanítási nap: 2016. január 4. hétfő.  

 

Köszönjük szépen mindazoknak a családoknak, akik a karácsonyi adománygyűjtési akciónkba 

idén is bekapcsolódtak, és szeretetteljes adakozásukkal, segítőkészségükkel támogatták a 

határon túli magyar gyermekeket, iskolákat.  

Köszönjük mindazoknak, akik látják fáradozásainkat, és egész évben együtt gondolkodtak és 

dolgoztak velünk – gyermekeinkért.   

 

Isten áldja meg további életünket! Készüljünk várakozó szívvel és reménységgel karácsony 

ünnepére!  

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

               

a nevelőtestület 

Budapest, 2015. december 1.       Áldás, békesség! 

 


