
 
            2017. december 

 

„Dicsérjük Istent mindennap, és mindörökké magasztaljuk nevedet.” 

(Zsoltárok 44,9) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket decemberi levelünkkel.  

Elöljáróban szeretnénk egy rövid visszatekintést adni az előző hónap eseményeiből.  

November első hetében a fasori gyülekezet szervezésében gyermekeink evangelizációs 

sorozaton vehettek részt. 

  

Elindultak a tehetséggondozó szakköreink. 

Elkezdődött a korcsolyaszezon, amely február közepéig tart. 

Megünnepeltük a tudomány napját, melynek vezérgondolatát az emberi test és a 

tudományok kapcsolatára fűztük fel. 

 

November harmadik hétfőjén a reggeli áhítat keretében ünnepi műsorral emlékeztünk meg 

iskolaalapító elődeinkről, és megkoszorúztuk a régi Julianna épületének falán lévő emléktáblát.  

 

Részt vettünk és szép eredményekkel képviseltük iskolánkat a Bolyai Anyanyelvi Versenyen és 

a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen. 

Felső tagozatos gyermekeink számára komplex anyanyelvi vetélkedőt szerveztünk, melyen a 

különböző évfolyamra járó diákok együtt, csapatban versenyezhettek. 

 

Hálás szívvel gondolunk a családi istentiszteletre. Jó volt együtt ünnepelni és részese lenni a 

kisdiákok szolgálatának, s közben Isten nekünk szóló üzenetével töltekezni.  

 

A nyílt napokon öröm volt látni, hogy sokan érdeklődnek iskolánk iránt, és szívesen látják 

gyermekeiket a tanórákon dolgozni. 

November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.  

 

Örömmel hirdetjük, hogy intézményünk kiadásában megjelent egy különleges kottakönyv Az 

emberi lélek virágai – Arany és Kodály nyomában címmel. 

A kiadvány a 200 éve született Arany János, és az 50 éve elhunyt Kodály Zoltán életműve előtt 

tiszteleg.   Minden családnak jó szívvel ajánljuk a közelgő ünnepek előtt! 

 

Az adventi időszakban ismét több lehetőség kínálkozik a rászorulók részére adományokat 

gyűjteni, ajándékozni. 

Csatlakozhatunk A Magyar Református Szeretetszolgálat Cipősdoboznyi szeretet programjához, 

mellyel a hátrányos helyzetű gyermekeknek szeretnénk segíteni. 

Csatlakozhatunk az Élelmiszergyűjtés programhoz is, melynek keretében a nélkülözésben élő 

családoknak, magányosan élő időseknek tudunk segíteni élelmiszeradományokkal. 

 

Továbbra is várjuk szeretettel a gyermekek alkotásait készülő karácsonyi újságunkba,  

a Juliskolába. 

 



 

 

Decemberi programjaink: 

 

December 6-án (szerdán) ellátogat hozzánk a Mikulás.  

Ezen a napon délután tartjuk a Mikulásváró Kupát alsó tagozatos gyermekeink számára.  

December 6-án (szerdán) és 13-án (szerdán) ebédbefizetés lesz.  

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

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit december 12-én (kedden) a szülői imakör 

következő alkalmára. Az időpontváltozásról már értesültek: 17.10-től 17.55-ig tart az alkalom. 

December 8-án délután 15 órától a felső tagozatos gyermekek számára táncos, játékos 

mulatságot szervezünk. A suli-buli 18 óráig tart. 

December 15-én (pénteken) délután rendezzük meg hagyományos karácsonyi vásárunkat. A 

vásár 14 órától 17 óráig tart. Idén ismét lehetőség lesz arra, hogy külsős árus is jöhessen, de 

előzetesen jeleznie kell, hogy mit szeretne árusítani. Kérjük a kedves szülőket, hogy csak olyan 

termékek kerüljenek a vásáron eladásra, melyek iskolánk szellemiségével, lelkiségével 

összeegyeztethetők.   

December 17-én (vasárnap) adventi családos napra hívjuk Önöket a fasori gyülekezetbe. 

December 18-tól 21-ig (hétfőtől csütörtökig) reggelenként közös adventi énekléssel kezdjük a 

napot. Karácsony hetében szeretettel várjuk és hívogatjuk a gyermekeket második emeleti 

aulába. December 21-én (csütörtökön) 8 órától 11 óráig osztálykarácsonyt tartunk. 

11 órakor ünnepi istentisztelet lesz templomunkban, melyen a 8. osztály tanulói, valamint 

énekkaros és hangszeres gyermekeink szolgálnak.  Szeretettel várjuk és hívjuk a családokat – 

ünnepeljenek velünk! Ez a szünet előtti utolsó tanítási nap. 

A délutánt az iskolai dolgozók szeretnék ünnepélyesen együtt tölteni, ezért ezen a napon a 

napközi elmarad. Kérjük Önöket, hogy gyermekeiket ebéd után vigyék haza.  

Az osztályfőnökök jelzik majd Önöknek, hogy az osztályok mikor ebédelnek ezen a napon. 

Köszönjük előre is a segítségüket! 

Kérjük a kedves szülőket, figyeljenek arra, hogy gyermekeik a szünet előtt minden személyes 

holmit vigyenek haza az iskolából (táska, tornazsák, köpeny, egyéb felszerelés). 

 

December 22. péntek: Tanítás nélküli munkanap 

A téli szünet 2017. december 27–től 2018. január 2-ig tart. 

Első tanítási nap: 2018. január 3. szerda 

 

Januári előzetes: 

Január 3. szerda: Szünet utáni első tanítási nap 

Január 3. szerda és 10. szerda: Ebédbefizetés  

Január 9. kedd: Szülői imakör 

Január 11. csütörtök: következő nevelési előadás  

Január 20. szombat: Központi felvételi - magyar nyelv és matematika  

Január 26. péntek: első félév vége, iskolakóstolgató leendő első osztályosoknak 

 

Köszönjük mindazoknak, akik látják fáradozásainkat, és egész évben együtt gondolkodtak és 

dolgoztak velünk – gyermekeinkért.   Isten áldása legyen további életükön!  

Készüljünk várakozó szívvel és reménységgel karácsony ünnepére!  

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület 

Budapest, 2017. december 1.       Áldás, békesség! 

 


