
 
2016. február 

„Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít.” (2Korinthus 1,10) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket februári levelünkkel, melynek elején szeretnénk egy kis 

visszatekintést adni az új év első heteiről. 

Január hónapban adománygyűjtést hirdettünk a Kárpát-medencei Református Oktatási 

Alap számára, melynek során több mint 60.000 Ft gyűlt össze. Köszönjük mindenkinek, 

aki ezt szívügyének tekintve ajándékozott e nemes célra. 

 

Január közepén megírták a nyolcadikos diákok a központi felvételi vizsgát. 

Köszönjük mindazoknak, akik imádságban hordozták gyermekeinket ezen az erőpróbán. 

 

Isten kegyelméből ismét egy mozgalmas, munkás félévet zárhattunk. A gyermekek a 

múlt héten megkapták a félévi értesítőket. Jó volt látni, hogy diákjaink szépen 

teljesítettek, minden osztályban nagyon szép eredmények születtek. 

Kérjük, hogy a hazaküldött bizonyítványok egyik példányát aláírásukkal ellátva legyenek 

szívesek az osztályfőnököknek visszaküldeni. 

 

Köszönjük mindazoknak, akik a lelkészi igazolásokat a kijelölt határidőig beküldték. 

 

Iskolánk leendő 1. osztályosok számára felvételt hirdet a 2016/2017. tanévre.  

Ennek első mozzanataként a múlt szombaton iskolakóstolgató foglalkozást tartottunk 

leendő első osztályos gyermekeink és szüleik számára. A foglalkozásokon 50 kisgyerek 

vett részt. 

Az felvételi eljárásról további információkat honlapunkon olvashatnak a Felvételi 

információk menüpont alatt. Jelentkezni a honlapról letölthető és a portáról is elvihető 

jelentkezési lapokkal lehet.  

 

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. 

 

Februári programjaink:  

 

Február  2-án (kedden), 3-án (szerdán) és 4-én (csütörtökön) szülői értekezletet 

tartunk minden osztályban. Az értekezlet időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják 

Önöket, illetve már iskolánk honlapjáról is tájékozódhatnak ezekről. 

Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy a szülői értekezletek előtt vagy után legyenek 

szívesek szétnézni a „talált tárgyak osztályán” – nagyon sok gazdátlan holmi vár a 

megtalálójára! 
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Február 3-án (szerdán) és 10-én (szerdán) ebédbefizetés lesz február hónapra.  

19 napra fizetünk: 100% = 8.550 forint, 50% = 4.275 forint. 

Február  5-én (pénteken) délután farsangi mulatság lesz iskolánkban. Az alsósoknak 14 

és 16 óra között osztálykeretben, a felsősöknek 15 és 17 óra között a tornateremen 

tartunk közös farsangot.  

 

Intézményi lelkészünk szervezésében folytatódik keresztyén nevelési sorozatunk.  

A negyedik (ebben a tanévben az utolsó) előadás február 13-án (szombaton) 16-tól  

18 óráig lesz gyülekezetünk Szabó Imre termében. 

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára 

február 16-án, (kedden) 16 óra 45 perckor. 

Február 16-án (kedden) rendezzük a Julianna-énekversenyt. 

 

Az iskola vezetősége február közepén továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját 

a középiskoláknak, a tanulói adatlapokat pedig a győri felvételi központnak. Kérjük a 

kedves szülőket, hogy továbbtanuló gyermekeik adatlapjának és jelentkezési lapjának 

pontos kitöltésével segítsék a munkánkat. 

 

A téli utazások miatti iskolai kimaradások elkerülésére február 18-án (csütörtökön) és 

19-én (pénteken) síszünetet tartunk. Bízunk benne, hogy közel két hónap fáradozása 

után ismét jól fog esni egy kis pihenés ezen a hosszú hétvégén. 

Kérjük, hogy a családi üdüléseket erre a négynapos hétvégére tervezzék. 

 

Február 26. (péntek): a Julianna iskolába való jelentkezés utolsó napja. 

 

Néhány márciusi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket:  

 

Március 2-án, szerdán és 9-én, szerdán ebédbefizetés lesz. 

Március 5-én, szombaton munkanap lesz, de nekünk tanítási szünet! 

Március 11-én, pénteken megemlékezést tartunk az 1848. évi pesti forradalomról.  

Ezen a napon lesz az osztályfényképezés is.  

Március 14-én, hétfőn munkaszüneti nap (április 30-án ledolgozzuk). 

Március 15-én, kedden munkaszüneti nap, országos ünnep. 

Március 22-én, kedden szülői imakör. 

Március 23-án, szerdán rendezzük iskolánkban a Béres Ferenc Énekversenyt.  

Ezen a napon csak a versenyzőknek illetve a segítő gyermekeknek kell iskolába jönni, a 

többieknek tanítási szünet lesz. Ez a tavaszi szünet előtti utolsó nap. 

A tavaszi szünet március 24-től 30-ig tart. 

Március 31. csütörtök a szünet utáni első tanítási nap.  

 

 

  

Minden kedves családnak áldott napokat kívánunk szeretettel:  a nevelőtestület  

 

Budapest, 2016. február 1.                                                            Áldás, békesség! 
 

 


