
 
            2017. április 

 

„Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!” 
(Máté 21,9) 

 

    Kedves Szülők! 
 

Szeretettel köszöntjük Önöket áprilisi levelünkkel. Örömteli szívvel gondolunk vissza a 

márciusi hónap színvonalas rendezvényeire, szép eredményeire, vidám perceire.   

Megemlékeztünk a forradalmi eseményekről a 3.b osztályosok szép műsorával. 

Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el a kerületi versenyeken.  

A versenyeredményeket folyamatosan közzétesszük a honlapon. 

Idén ismét iskolánk adott otthont az országos Béres Ferenc Éneklő Versenynek, melyen 

református intézményeink közel kétszázötven diákja vett részt. Szeretettel ajánljuk a szülők 

számára a versenyről készült beszámolót, illetve egy rövid kis videót, mely iskolánk honlapján 

elérhető. 

Szép rendben lezajlott az iskolánkba jelentkezők felvételije. Hálás a szívünk, hogy idén 

is két első osztályt tudunk indítani.  

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik kitöltötték a szülői kérdőívet, és 

hozzászólásaikkal, véleménynyilvánításukkal ily módon is segítik munkánkat. 

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.  

 

Áprilisi programjaink: 

Április 5-én (szerdán) és 11-én (kedden!) ebédbefizetés lesz.  

15 napra fizetünk: 100% = 7.050 forint, 50% = 3.525 forint.  

Szeretettel hívogatjuk egy szép, különleges alkalomra a családokat április 9-én, 

virágvasárnapon. A 10 órakor kezdődő családi istentiszteleten ünnepi műsorral az 5.a és 

az 5.b osztály tanulói szolgálnak.  A nap további részében sok izgalmas program vár 

kicsinyekre, nagyobbakra egyaránt – erről a levelünk mellékletében tájékozódhatnak. 

Az istentisztelet perselyadományát a fenntartó gyülekezet a kollégium támogatására fordítja. 

Iskolánk leendő első osztályosainak beiratkozása április 10-én (hétfőn) és 11-én (kedden) 

8 órától 17 óráig lesz. Beiratkozni Elekes Hajnal iskolatitkárnál lehet a földszinti iskolatitkári 

irodában. 

Április 11-én (kedden) a költészet napjára emlékezünk. Versmondó versenyre hívjuk a 

költeményeket szerető és azokat örömmel előadó diákokat.  Az idei verseny témája: válogatás 

a 200 esztendeje született Arany János és a 95 esztendeje született Nemes Nagy Ágnes 

verseiből. 

Szintén április 11-én a felső tagozatosokkal „fordított napot” tartunk. Szeretnénk ismét – a 

tavalyi kellemes tapasztalatokból kiindulva - egy vidám, felszabadult délelőttöt eltölteni 

diákjainkkal. 

Április 12-én (szerdán) tanítás nélküli munkanap lesz. 

A tavaszi szünet április 13-tól 18-ig tart.  

A szünet utáni első tanítási nap április 19. (szerda).  

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára április 20-

án (csütörtökön!) 16.45-kor a könyvtárban. Legyünk egyek az imádságban kollégiumunkért, 

családjainkért, gyermekeinkért! 

Április 20-án (csütörtökön) kerül sor a CD-felvételre a készülő legújabb lemezünkhöz. 

Az érintett tanulók hamarosan megkapják e nap forgatókönyvét. 

Szintén április 21-én délután tartjuk a Földpörgető házi versenyünk döntőjét. Minden 

érdeklődőt szeretettel hívogatunk erre az alkalomra! 



Április 23-tól 30-ig a felsős diákok számára angliai utazást szervezünk. Az érintett tanulók 

szüleinek április 10-én 16.30-kor szülői értekezletet tartunk. 

Április 24-én (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.  Jelentkezni április 17-től április 24-én 

12 óráig lehet. 

A tavaszi papírgyűjtés április 24-től 26-ig (hétfőtől szerdáig) lesz. 

Kérjük, hogy a papírokat kötegelve, 5 kg-os csomagként legyenek szívesek hozni és leadni a 

megszokott helyen, az A épület udvarán – reggelenként 7.00-8.00 óráig illetve délután 16.00-

17.00 óráig. 

  

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 2016-os kompetenciamérés eredményei már fent 

vannak a honlapon. (Most levelünk mellékletében is olvashatják.) 

Szintén honlapunkon értesülhetnek az előttünk álló mérések időpontjairól. A sikeres 

eredmények eléréséhez kérjük szíves együttműködésüket! 

Szeretnénk kérni Önöket, vegyék figyelembe, hogy délután csak 17 óráig tudunk 

szakszerű - pedagógus által ellátott - ügyeletet biztosítani. 

 

Májusi előzetes:  

Május 1. hétfő Munkaszüneti nap, országos ünnep  

Május 3. szerda: Ebédbefizetés 1. nap       

Május 10. szerda: Ebédbefizetés 2. nap 

Május 6-án (szombaton) 9 és 13 óra között családi napra hívjuk Önöket.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan lehetőséget kívánunk teremteni a szülőknek arra, hogy 

egymással kötetlenül beszélgessenek, ismerkedjenek, az osztályok szülői közösségét erősítsék. 

A napot az osztályok közötti játékos és sportvetélkedők, versenyek és egyéb programok teszik 

majd izgalmassá. Várjuk az apukák, anyukák aktív közreműködését.  

Szeretnénk a családi napon ismét „juliannás garázsvásárt” rendezni. 

Várjuk a használható, tiszta, jó állapotú ruhaneműket, cipőket, táskákat, könyveket, játékokat 

– mindazokat, amiket mi is szívesen megvásárolnánk másoktól.  

Május 16. kedd: Szülői imakör 

Május 17. szerda: Országos idegennyelvi mérés  

Május 19. péntek: Tehetségest, 8. osztály tánca 

Május 24. szerda: Országos kompetenciamérés 6. és 8. osztályosoknak  

Május 25. csütörtök: Áldozócsütörtöki istentisztelet  

Május 26. péntek: Gyermeknap  

Május 28. vasárnap: Konfirmációi istentisztelet  

Május és június hónapban folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások, erdei iskolák. 

 

Nyári táboraink: 

(Idei táborainkról részletesebben honlapunkon tájékozódhatnak.) 

Cimbora tábor:  2017. július 23-29. Sasrét 

Kincskereső tábor:  2017. július 24-29. Csobánka 

Aerobik napközis tábor: 2017. június 26-30. 

Kenutábor:   2017. július 4-7. Poroszló 

Matektábor:   2017. július 10-14. illetve 2017. augusztus 07-11.  

(lehetséges időpontok jelentkezéstől függően)  

 

Kérjük, rendszeresen látogassák folyamatosan megújuló honlapunkat!  

Az előttünk álló időszak feladataihoz is kérjük az Önök segítségét, támogatását.  

 

Készüljünk ünneplő szívvel a virágvasárnapi családi napra, majd húsvét ünnepére! 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület  

Budapest, 2017. április 1.        Áldás, békesség 

 

 
 


