
 
            2017. november 

„Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet…” 

(Zsoltárok 143,5) 

 
Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket novemberi levelünkkel. 

Az emlékezés jegyében éltük meg az elmúlt hetek sok-sok napját. Elhelyeztük az emlékezés 

koszorúit hazánk hősei előtt tisztelegve, s most ezekben a napokban is az emlékezés virágaival 

a kezünkben gondolunk szeretteinkre. 
Most, az őszi szünet idején szeretnénk egy kis visszatekintést adni a mögöttünk 

hagyott két hónapra. 

Minden osztályban rendben lezajlottak az évkezdő szülői értekezletek. 

Elindult a szülői imakör. 
Elkezdődtek a gyógytestnevelés órák. 

A papírgyűjtésben való részvételt, segítséget köszönjük a szülőknek, gyermekeknek 

egyaránt. 

Tanulóink szép eredményeket értek el az eddig megrendezett versenyeken. 
Gratulálunk a Baár-Madas kupán elért eredményéért a felsős kosár- és focicsapatnak. 

A Bolyai Matematikaverseny körzeti döntőjének ismét iskolánk adott otthont.  

A versenyen kimagasló eredményeket ért el néhány csapatunk. A részletek a honlapon 

olvashatók. 
Októberben megemlékeztünk a zene világnapjáról. 

Az aradi vértanúkról és az 1956-os eseményekről is méltóképpen emlékeztünk. 

Mind az alsós, mind a felsős gyermekek vidám kirándulásokon vettek részt. 

A fenntartó gyülekezet és az iskola a reformáció emlékünnepére készülve megajándékozta a 2. 

osztályosokat a Református Énekeskönyvvel. 
A reformációi csendesnapunk izgalmas, fordulatos, élményekben gazdag volt – 

köszönet érte intézményi lelkészünknek és a fenntartó gyülekezetünk szolgálóinak. 

Elindultak többfordulós versenyeink – a Földpörgető természettudományos vetélkedő 

és a Tollforgató irodalmi levelező verseny. Nagy örömünkre szolgál megtapasztalni, hogy 
tehetséges diákjaink érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelően ki tudnak bontakozni. 

Kérjük, biztassák gyermekeiket az ezeken való részvételre. 

Láthatjuk, és egyben reméljük is, hogy mind az iskolai év első szakasza, mind a 

szünetben együtt töltött családi napok tartalmaznak olyan élményeket, amelyeket jó lesz majd 
megörökíteni. Kérjük a kedves szülőket, biztassák gyermekeiket, hogy írjanak a számukra 

kedves napokról, iskolai vagy családi programjaikról. Szeretnénk ezeket megjelentetni az 

iskolaújságban. Várjuk a gyermekek alkotásait a készülő karácsonyi számba!  

 

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

gyermekeket az esténként 18 órakor kezdődő gyermek-evangelizációra, melyen a 

Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársai szolgálnak.   

Szeretettel ajánljuk ugyanebben az időben szülőknek, felnőtteknek a „Hogyan jelenhetnek meg 
a reformáció főbb igazságai (sola scriptura, sola gratia, solus Christus, sola fide) családi 

életünkben, gyermeknevelésünkben?” című előadássorozatot. 

November elején elindulnak a tehetséggondozó szakkörök. Az érintett tanulók 

szüleit hamarosan értesítik a szaktanárok. 

Novemberben indul a korcsolyaszezon, az osztályfőnökök és a testnevelő tanárok az 
ezzel kapcsolatos tájékoztatást eljuttatják Önökhöz. 

November 6-án (hétfőn) lesz az első tanítási nap a szünet után. 

http://visz.org/


November 8-án (szerdán) a Tudomány napján az óraközi szünetekben izgalmas tanulói 

előadások, kísérletek és bemutatók várnak a 3-8. osztályos tanulókra. Ezért ezen a napon 
rövidített órákat tartunk. 

 

November 8. (szerda): ebédbefizetés 1. nap. 

19 napra fizetünk: 100% = 8.930 forint, 50% = 4.465 forint.  
November 10-én (pénteken) iskolánk 14 csapata részt vesz a Bolyai Anyanyelvi Verseny 

körzeti döntőjén. Az érintett gyermekek szüleit a szaktanárok már tájékoztatták a részletekről. 

November 10-ére szeretettel várjuk a Tollforgató versenyre készült alkotásokat. 

(Nemsokára indul a 2. forduló!)  

November 13-án (hétfőn) 16 órától közös fogadóóra lesz felső tagozatos gyermekek szülei 

számára. A jelentkezéshez szükséges táblázat egy héttel korábban kerül ki a portára. 

Bejelentkezni november 13-án 12 óráig lehet. 

November 14-én (kedden) szeretettel várjuk Önöket a szülői imakör következő alkalmára. 

November 15-én (szerdán) 8-10 óráig nyílt napra hívjuk a leendő elsősök szüleit. 

A látogatható órák után fórumbeszélgetésre kerül sor. 

November 15. (szerda): ebédbefizetés 2. nap. 
November 19-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteleten leszünk együtt a fasori 

templomban. Ünnepi műsorral az 5.b osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgálnak. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat erre az alkalomra.  

A családi istentiszteletet megelőző héten (november 13-tól 17-ig) kérjük, hogy mindenki hozza 

be a gyermek-istentiszteleten való részvételt igazoló füzetecskét! 
November 20-án (hétfőn) a reggeli áhítat keretében megemlékezünk iskolánk alapításáról. 

November 21-én (kedden) és 22-én (szerdán) nyílt napot tartunk iskolánkban. 

Kedden az alsó tagozatos osztályokba, szerdán pedig a felsősökhöz várjuk szeretettel az  

érdeklődőket. A látogatható tanórák rendjét időben közzétesszük a faliújságon és a honlapon. 
November 30-án (csütörtökön) az első osztályosok megkapják a negyedéves szöveges 

értékelést.  

 

Kérjük, hogy akik még nem regisztráltak a digitális naplóban, tegyék meg!  
Látogassák rendszeresen megújuló honlapunkat! 

Figyelmükbe ajánljuk az osztályfórumokat, a havonkénti szülői levelet, melyekben 

tájékoztatást kapnak az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról. 

Köszönettel fordulunk azokhoz, akik vállalt iskolai adományaikat már befizették vagy 

havi rendszerességgel fizetik. Az adományok befizetésére a pénztárban vagy a 11100104-
18050330-36000001 számlaszámon van lehetőség.   

 

 

Decemberi előzetes:  
December 6. szerda:  Mikulás-ünnepség  és Mikulásváró kupa – alsó tagozat 

December 6. szerda:  ebédbefizetés 1. nap 

December 12. kedd:  Szülői imakör 

December13. szerda:  ebédbefizetés 2. nap  
December 15. péntek: Adventi vásár Karácsonyi vásár 

December 21. csütörtök: Osztálykarácsony, karácsonyi istentisztelet,  szünet előtti utolsó 

tanítási nap 

December 22. péntek: Tanítás nélküli munkanap 
Téli szünet: 2017. december 27–től 2018. január 2-ig  

Első tanítási nap: 2018. január 3. szerda 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel: 

                                                                                             a nevelőtestület 
Budapest, 2017. november 1.                      Áldás, békesség! 

 


