
 
            2018. január 

„Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, 

és a te nyomdokaidon bőség fakad.” 

(Zsoltárok 65,12) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket az új esztendőben első levelünkkel.  

Választott Igénk adjon reménységet, biztatást, bátorítást az év minden napjára! 

 

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. 

 

December közepén gyermekeink idős, beteg emberek között is szolgáltak:  

a 3.b osztályosok a Dózsa György úti idősek otthonába, a 4.b osztály tanulói pedig az Albert 

Schweitzer Református Szeretetotthon lakóinak vitték Isten Örömhírét ajándékul.  

Hálás szívvel köszönjük mind gyermekeink, mind felkészítő és kísérő pedagógusaink szolgálatát. 

 

Öröm és egyben megható volt látni 8. osztályosaink ünnepi szolgálatát a karácsonyi 

istentiszteleten. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy 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. (szerda): a szünet utáni első tanítási nap.  

Januárban folytatódik a korcsolyaszezon. 

 

Január 10-én (szerdán) és 17-én (szerdán) ebédbefizetés lesz január hónapra. Tájékoztatjuk 

a szülőket, hogy az iskolai és óvodai étkezést biztosító ELAMEN Zrt 2018. január 1-

től megemelte az étkezés díját.   

Így az iskolában egy ebéd teljes költsége 510 forint/nap, az 50%-os kedvezményre 

jogosultaknak 255 forint/nap.  

21 napra fizetünk: 100% = 10.710 forint, 50% = 5.355 forint.  

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

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára január 9-én 

(kedden).  

 

Január 11-én (csütörtökön) lesz a következő nevelési előadás 16.30-kor a könyvtárban. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki a keresztyén nevelésről szeretne beszélgetni, tapasztalatokat 

megosztani a szülőtársakkal. 

 

 

 



Január 20-án (szombaton) írják a nyolcadikos diákok a központi felvételi vizsgát 

matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból. Hordozzuk imádságban gyermekeinket, 

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

választott középiskolába.  

 

Január 25-én (csütörtökön) osztályozó értekezletet tartunk alsó tagozaton. 

Január 26-án (pénteken) osztályozó értekezletet tartunk felső tagozaton. 

 

Iskolánk 2018. január 26-án, pénteken 16.30-18.30-ig iskolakóstolgató foglalkozást tart 

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 az iskola dísztermében.  Szeretettel várjuk az iskolába készülő gyerekeket és 

szüleiket ezen a délutánon. 

Részvételi szándékukat január 24-ig jelezzék a julianna@fasor.hu email címen. 

 

Az első félévet január 26-án (pénteken) zárjuk.  

A második félév kezdete: január 29. (hétfő).  

 

 

 

Néhány februári programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Február 2–án (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket.  

Február 5. hétfő: Félévzáró tantestületi értekezlet  

Február 6-8. (kedd-csütörtök): Szülői értekezletek 

Február 7. szerda és 14. szerda: Ebédbefizetés 

Február 13. kedd: Szülői imakör 

Február 14. szerda: Délután - farsangi mulatságok 

Február 15. csütörtök és 16. péntek: Tanítás nélküli munkanapok (síszünet) 

Február 19. hétfő: az iskola vezetősége továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját a 

középiskoláknak 

Február 19-23. (hétfő-péntek): Hitmélyítő hét / Fasori Egyházközség 

Február 22. csütörtök: Julianna Házi Énekverseny 

Február 22. csütörtök: Julianna iskolába való jelentkezés utolsó napja 

Február 25. vasárnap: Keresztkérdések tanfolyam / Fasori Egyházközség 

 

 

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

boldog új esztendőt kívánunk.  Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!  

 

 

Szeretettel:          a nevelőtestület  

 

Budapest, 2018. január 2.        Áldás, békesség!   

 


