
 
            2017. október 

"Megismerteted velem az élet útjait,  

betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt." 

(Apostolok Cselekedetei 2,28) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket októberi levelünkkel.  

Bízunk benne, hogy mindnyájan túljutottunk a tanévkezdés nehézségein, és a gyermekek 

megszerették, megszokták új osztályközösségüket, új tanáraikat. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy már sokan látogatják a digitális naplót. Reméljük, hogy a 

naplóba történő regisztrálás minden szülőnek sikerült, s így naprakész információik lehetnek 

gyermekeik tanulmányi előmeneteléről és egyéb, velük kapcsolatos eseményekről. 

Levelezőlistánkat a naplóregisztráció alapján tudjuk karbantartani, frissíteni.  Honlapunkról és a 

szülői levelekből tájékozódhatnak iskolánk életének aktuális eseményeiről. 

Kialakult a tanárok egyéni fogadóórájának a rendje, ezt honlapunkon illetve a 

földszinti hirdetőtáblán olvashatják.  

Köszönjük, hogy a különböző nyilatkozatok beküldésével segítették munkánkat. Külön 

köszönjük, hogy vállalt adományaikkal rendszeresen támogatják iskolánkat. 

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy októbertől csak kilépő kártyával engedjük 

egyedül haza a gyermekeket. A kilépő kártyát a honlapunkon is elérhető kérvény alapján állítja 

ki iskolatitkárunk. A kérvény ezen a linken tölthető le: 

http://fasor.hu/userfiles//files/julianna/kervenyek/kerveny.pdf 

 

Elindultak a versenyek is, és máris szép eredményekről tudunk beszámolni. Felső 

tagozatosaink részt vettek a Baár-Madas Kupán.  A lányok kosárlabdacsapata 2. helyezést ért 

el, a fiúk focicsapata szintén a 2. helyen végzett. 

 

Októberi programjaink:  

 

Október első hetében elindulnak a szakköri foglalkozások – ismét színes, változatos 

kínálattal. 

 

Október 2-án (hétfőn) közös templomi énekléssel, kis műsorokkal, iskolarádióból sugárzott 

komolyzenei alkotásokkal emlékezünk meg a zene világnapjáról.  

 

Október 4-én (szerdán) és 11-én (szerdán) ebédbefizetés lesz október hónapra. 19 napra 

fizetünk: 100% =8.930 forint, 50% = 4.465 forint. 

A felső tagozatos gyermekek a kirándulás napján nem az iskolában ebédelnek, így ők 18 napra 

fizetnek 8.460 illetve 4.230 forintot. 

  

Október 6-án (pénteken) az aradi vértanúkra emlékezünk.  

Ünnepi műsorral a 4.b osztály készül. Ezen a napon egyenruha nem kell. 

 

Október 9-én indul az idei tollforgató verseny az első fordulóval. 

Érdeklődéssel várjuk egész évben gyermekeik munkáját, alkotásait! 

 

Október 10-én (kedden) délután szeretettel hívogatjuk Önöket a szülői imakörre. 
 

Október 13-án (pénteken) 67 diákunk indul a Bolyai Matematikaverseny körzeti döntőjén. 

Iskolán ebben az évben is vállalta a házigazda szerepét.  

A felső tagozatos gyermekek szüleit arra kérjük, hogy aki csak teheti, vigye haza gyermekét 

ebéd után. Ezen a napon a felsőben összevont napközi ügyelet lesz. 

http://fasor.hu/userfiles/files/julianna/kervenyek/kerveny.pdf


Szeretnénk felmérni előre, hogy hány gyermek marad itt délutánra, ezért arra kérjük Önöket, 

hogy legkésőbb október 6-ig jelezzenek vissza az osztályfőnököknek. 

Aki minden nap (vagy minden pénteken) egyedül mehet haza tanítás vagy ebéd után, azoknak 

természetesen külön nem kell jelezni. 

Október 20-án (pénteken) megemlékezést tartunk az 1956-os forradalomról. 

Az alsó tagozatosok a Városligetben a már hagyományos emlékfutással, a felsősök közös 

kirándulással, történelmi programokkal ünnepelnek. A kirándulás helyszíne Pákozd, ahová 

különbusszal megyünk. Részletes tudnivalókról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 

 

Október 23-án országos ünnep, munkaszüneti nap. 

 

Október 24–én és 25-én (kedden és szerdán) papírgyűjtésre lesz lehetőségünk az 

óvodásokkal. Reggelenként 7.00-8.00 óráig illetve délutánonként 16.00-17.00 óráig van 

lehetőség a papírkötegek leadására. Kérjük, hogy a papírokat átkötve, 5 kg-os csomagként 

legyenek szívesek hozni, és leadni a megszokott helyen, az A épület udvarán. 

 

Október 27-én (pénteken) lesz az utolsó tanítási nap és egyben az iskolai csendesnap az 

őszi szünet előtt. 

 

Az őszi szünet: október 30-tól november 3-ig tart. 

 

Szeretettel ajánlunk néhány programot a szünet idejére: 

Október 31-én, kedden lesz a reformáció 500. jubileumi emlékévének központi ünnepsége a 

Papp László Budapest Sportarénában. Az ünnepi esemény délelőtt 10 órakor kezdődik, és 

15 órakor ér véget. Jegyeket interneten keresztül lehet vásárolni 500 forintos egységáron. 

November 1-től 4-ig (szerdától szombatig) a fasori gyülekezet szeretettel várja a 

gyermekeket az esténként 18 órakor kezdődő gyermek-evangelizációra. 

 

Novemberi előzetes: 

November 6. (hétfő):  Szünet utáni első tanítási nap 

November 8. (szerda):  Tudomány napja   

November 10. (péntek):  Bolyai Anyanyelvi Verseny 

November 13. (hétfő):  16-18 óráig: Közös fogadóóra felső tagozaton 

November 14. (kedd):  Szülői imakör  

November 15. (szerda):  Nyílt nap leendő elsősöknek, fórumbeszélgetés a szülőknek 

November 19. (vasárnap):  Családi istentisztelet 

November 20. (hétfő):  Közös áhítat, megemlékezés az iskolánk alapításáról  

November 21. (kedd):  Nyílt nap alsó tagozat 

November 22. (szerda):  Nyílt nap felső tagozat 

November 30. (csütörtök):  Negyedéves értesítés első osztályosok szülei számára 

  

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület 

 

Budapest, 2017. október 1.                                                             Áldás, békesség! 

 

http://reformacio2017.hu/oktober31/

