
 
            2018. április 
 

„Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, 

és felragyog tenéked a Krisztus.”  

(Efézus 5,14) 

 

         Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket áprilisi levelünkkel.  

Örömteli szívvel gondolunk vissza a március hónap színvonalas rendezvényeire, szép 

eredményeire, vidám perceire.  

 

Megemlékeztünk a forradalmi eseményekről a 7.a osztályosok szép műsorával valamint a 

néptáncosok bemutatójával.  

 

Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el a kerületi versenyeken. Gratulálunk a 4.b 

osztály csapatának, aki az országos Bolyai Természettudományos Versenyen első helyezést ért 

el. Felkészítő tanáruk, Tatárné Kunya Marianna az országos tanári fődíj nyertese a 2017/2018. 

tanévben. 

 

Idén ismét iskolánk adott otthont az országos Béres Ferenc Országos Református Éneklő 

Versenynek, melyen 44 református iskolából több mint 250 diák vett részt.  

 

Az aktuális eredményekről folyamatosan tájékozódhatnak honlapunkon.  

 

Tehetséges tanulóink idén is részesülhetnek a Julianna iskola Tehetséggondozó Alapjának 

támogatásában. Várjuk azon 3–8. évfolyamos tanulók jelentkezését, akik bármilyen 

tevékenységben (tanulás, sport, művészetek stb.) tehetségesnek bizonyulnak, tehetségüket 

igazolni tudják, annak kibontakoztatásáért sokat tesznek. A jelentkezéshez egy kitöltött 

adatlapot kell eljuttatni az osztályfőnököknek. Az adatlap letölthető honlapunkról, valamint 

átvehető a portán. A jelentkezést követően a Tehetséggondozó Alap zsűrije dönt a 

támogatottak köréről és a támogatás mértékéről.  

Jelentkezési határidő: április 13.  

 

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 4-én (szerdán) lesz a tavaszi szünet utáni első tanítási nap. 

Április 4-én (szerdán) és 11-én (szerdán) ebédbefizetés lesz.  

19 napra fizetünk: 100% = 9.690 forint, 50% = 4.845 forint.  

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára április 10-

én (kedden). Legyünk egyek az imádságban kollégiumunkért, családjainkért, gyermekeinkért! 

Idén a költészet napi megemlékezésünket prózamondó versennyel ünnepeljük. 

A kisebbek Mátyás királlyal kapcsolatos mesék, mondák előadására készülnek.  

A felső tagozatos diákok Wass Albert gondolataiból közvetítenek a közönségnek. 

Minden irodalmat szerető diákot és felnőttet szeretettel hívogatunk április 10-én (kedden) 

délután erre az alkalomra. 

Április 12-én digitális témanapot tartunk. Ezt a napot digitális eszközök bemutatásával, 

oktatójátékok kipróbálásával, hasznos előadásokkal fogjuk eltölteni. Délelőtt alsó tagozaton, 

délután felső tagozaton várják az előadók a gyermekeket. 



 

 

 

Április 18-án (szerdán) kerül sor a CD-felvételre – készülő legújabb lemezünkhöz. 

Az érintett tanulók hamarosan megkapják e nap forgatókönyvét. 

Április 20-án (pénteken) délután tartjuk a Földpörgető házi versenyünk döntőjét. Minden 

érdeklődőt szeretettel hívogatunk erre az alkalomra! 

Április 21. (szombat): Munkanap - tanítási nap (április 30. hétfő helyett!)  

Szeretettel hívjuk a családokat április 22-én (vasárnap) 10 órakor kezdődő családi 

istentiszteletünkre. Ünnepi műsorral a 3.b osztály tanulói szolgálnak.   

Április 23-án (hétfőn) 16 órától közös fogadóóra lesz felső tagozaton. Kérjük, hogy a 

fogadóórán való részvételük igényét előzetes bejelentéssel tegyék meg az iskola portáján 

elhelyezett jelentkezési lapon illetve telefonon keresztül.  

Jelentkezni április 16-tól 23-án délig lehet. 

Az áprilisra tervezett tavaszi papírgyűjtés az építkezési munkálatok miatt elmarad. 

Április 29-től május 5-ig a felsős diákok számára angliai utazást szervezünk.  

Az érintett tanulók szüleit a részletekről tájékoztatjuk. 

 

Április 30. (hétfő): Munkaszüneti nap 

 

Májusi előzetes:  

Május 1. kedd: Munkaszüneti nap, országos ünnep  

Május 2. szerda: Ebédbefizetés 1. nap       

Május 8. kedd: Szülői imakör 

Május 9. szerda: Ebédbefizetés 2. nap 

Május 10. csütörtök: Áldozócsütörtöki istentisztelet  

Május 13. vasárnap: Konfirmációi istentisztelet  

Május 16. szerda: Országos idegennyelvi mérés  

Május 18. péntek: Tehetségest, 8. osztály tánca 

Május 21. pünkösdhétfő – munkaszüneti nap, tanítási szünet 

Május 22. Tanítás nélküli munkanap 

Május 23. szerda: Országos kompetenciamérés 6. és 8. osztályosoknak  

Május 25. péntek: Gyermeknap  

Május 28-31.  Mérések hete (év végi írásbeli vizsgák) – védett hét 

Szeretethíd májusban 

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

 

Nyári táboraink: 

(Idei táborainkról részletesebben honlapunkon tájékozódhatnak.) 

 

Aerobik napközis tábor: 2018. június 18-22. Julianna iskola 

Művészeti korok műhelye tábor: 1. osztályosoknak: 2018. június 18-22. Julianna iskola 

                                               2-3. osztályosoknak: 2018. július 2-6. Julianna iskola 

Kenutábor:   2018. június 26-30. Poroszló 

Matektábor:   2018. július 9-13. Julianna iskola  

Cimbora tábor:  2018. július 22-28. Szigetköz 

Kincskereső tábor:  2018. augusztus 6-11. Sátoraljaújhely   

                                    (a gyülekezet többgenerációs hetén belül) 

 

Kérjük, rendszeresen látogassák folyamatosan megújuló honlapunkat!  

 

Az előttünk álló időszak feladataihoz örömmel fogadjuk és előre is köszönjük az Önök 

segítségét, támogatását. Készüljünk örvendező szívvel a feltámadás ünnepére! 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület  

 

Budapest, 2018. március 31.      Áldás, békesség! 

 


