
 
            2017. január 

 

Az Őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. 

(Zsoltárok 147,11) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket az új esztendőben első levelünkkel.  

Reméljük, hogy az ünnepek és a szünidő napjai minden család számára igazi feltöltődést, 

kikapcsolódást, pihenést jelentettek a fáradozással teli adventi időszak után.  

 

Örömmel emlékezünk vissza decemberi alkalmainkra, szolgálatainkra. 

Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülőnek, akik a vásári előkészületekben 

illetve ennek lebonyolításában segítettek.  

Szintén köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a családoknak, akik a 

karácsonyi adománygyűjtési akcióinkba idén is bekapcsolódtak, és szeretetteljes 

adakozásukkal, segítőkészségükkel támogatták a határon túli magyar gyermekeket, iskolákat. 

Isten áldását kérjük további életükre! 

December közepén több gyermekcsapat szolgált különböző helyszíneken: a 4.b osztály néhány 

tanulója a Telekom karácsonyi ünnepségén vett részt, a 3.a osztályosok a csepeli idősek 

otthonába látogattak el, kis kamarakórusunk a csepeli Kékkereszt misszióban szolgált, a 4.a 

osztály tanulói a Vakok Állami Intézetébe látogattak. A 3.b osztályos gyerekek óvodánkat, a 

Bethesda Kórház gyermekeit és az Albert Schweitzer Református Szeretetotthon lakóit 

örvendeztették meg előadásukkal. A 2.b osztály kis csapata egy katolikus szeretetotthon 

lakóinak vitte Isten Örömhírét ajándékul. Hálás szívvel köszönjük mind gyermekeink, mind 

felkészítő és kísérő pedagógusaink szolgálatát. 

Öröm volt látni gyermekeink szolgálatát a karácsonyi istentiszteleten is. Köszönjük, hogy Önök 

is velünk ünnepeltek.  

Jóleső érzéssel vehettük kezünkbe iskolaújságunk legújabb számát, amelyben lelkes, 

tehetséges tanulóink szép, igényes alkotásaival találkozhattunk. Bízunk benne, hogy a 

szünidőben ez is kedves olvasmányt jelentett mind kicsik mind nagyok számára. 

 

Januári programjaink:  

 

Január 3. (kedd): a szünet utáni első tanítási nap.  

Január 4-én (szerdán) és 11-én (szerdán) ebédbefizetés lesz január hónapra. 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az iskolai és óvodai étkezést biztosító ELAMEN Zrt 2017. január 

1-től megemelte az étkezés díját. Így az iskolában egy ebéd teljes költsége 470 forint/nap 

(az 50%-os kedvezményre jogosultaknak 235 forint/nap, az óvodában a teljes térítési díj 650 

forint naponta). A december 21-ig lemondott étkezéseket a régi árakon térítjük vissza.  21 

napra fizetünk: 100% = 9.870 forint, 50% = 4.935 forint.  

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára január 17-

én (kedden).  

 

Január 19-én (csütörtökön) osztályozó értekezletet tartunk alsó tagozaton. 

Január 20-án (pénteken) osztályozó értekezletet tartunk felső tagozaton. 

 

Az első félévet január 20-án (pénteken) zárjuk.  

 

Január 21-én (szombaton) írják a nyolcadikos diákok a központi felvételi vizsgát 

matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból. Hordozzuk imádságban gyermekeinket, 

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=19&c=147&v=11#v9


hogy képesek legyenek legjobb tudásuk szerint teljesíteni, és bekerülhessenek az általuk 

választott gimnáziumba, szakközépiskolába.  

 

A második félév kezdete: január 23. (hétfő).  

 

Január 27-én (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket.  

 

Január 28-án (szombaton) 9-11 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk a leendő első 

osztályosok számára. A gyerekek az osztálytanítók által vezetett játékos foglalkozáson vesznek 

majd részt. A szülők számára ez idő alatt tájékoztató előadások hangzanak el. Szeretettel 

várjuk az iskolába készülő gyerekeket és szüleiket ezen a szombat délelőttön. Részvételi 

szándékukat előre jelezzék a julianna@fasor.hu email címen. 

 

Januárban folytatódik a korcsolyaszezon. 

Szeretnénk kérni a szülőket, hogy péntekenként továbbra is a korcsolyapályához hozzák 

gyermekeiket, ne az iskolába! Akik valamilyen indokkal fel vannak mentve a korcsolyázás alól, 

azok a gyerekek is oda jöjjenek – a műjégpályán is van lehetőség arra, hogy melegben 

legyenek – az osztályukkal, és a tanítóik felügyeletével. 

 

 

Néhány februári programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Február 1-jén (szerdán) és 2-án (csütörtökön) szülői értekezletet tartunk minden osztályban. 

Az értekezlet kezdési időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket.  

Február 8-án (szerdán) és 15-én (szerdán) ebédbefizetés lesz február hónapra.  

Február 15-én az iskola vezetősége továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját a 

középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a győri felvételi központnak. Kérjük 

a kedves szülőket, hogy továbbtanuló gyermekeik adatlapjának és jelentkezési lapjának 

pontos kitöltésével segítsék a munkánkat. 

Február 16-án (csütörtökön) Julianna-nap, délután: farsangi mulatság.  

A téli utazások miatti iskolai kimaradások elkerülésére február 17-én (pénteken) és 20-án 

(hétfőn) síszünetet tartunk. Bízunk benne, hogy 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 21-én (kedden) szülői imakör. 

Február 23-án (csütörtökön) Julianna-énekverseny. 

Február 28. kedd: a Julianna iskolába való jelentkezés utolsó napja                            

 

Iskolánk felvételt hirdet leendő első osztályos tanulók számára a 2017/18-as tanévre. 

A felvételi eljárás folyamata: 

1. Intézményvezetői és pedagógusi beszélgetés a szülőkkel, valamint a felvételiző tanulóval 

2. A leendő elsős kisdiákkal folytatott játékos képességfelmérés 

3. Az intézményi lelkésszel folytatott beszélgetés 

 

Jelentkezni a honlapról letölthető illetve a portáról elvihető jelentkezési lappal lehet. 

Jelentkezési határidő: 2017. február 28. 

 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés, szeretetben és reménységben teljes, boldog új 

esztendőt kívánunk.  Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!  

 

Szeretettel:          a nevelőtestület  

 

Budapest, 2017. január 1.        Áldás, békesség!   

 
 


