
 
            2018. június 

 

„Így szól az Úr, a te Megváltód, Izráelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, 

arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” 

(Ézsaiás 48,17) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket a tanév utolsó szülői levelével.  

Májusi programjaink, rendezvényeink sok örömteli percet szereztek nekünk, így igazán van 

okunk hálát adni ezekért az ajándékokért. Egy kis visszatekintést szeretnénk most adni ezekről 

a szép alkalmakról. 

Idén is megrendeztük a már évek óta nagy sikernek örvendő juliannás 

garázsvásárunkat. Örömünkre szolgált, hogy jó szívvel cserélhettek gazdát ruhaneműk, cipők. 

A garázsvásáron összegyűlt összeget a könyvtár fejlesztésére fogjuk fordítani. 

 

Részt vettünk a gyülekezet áldozócsütörtöki istentiszteletén a fasori templomban.  

Végzős nyolcadikos diákjaink az ünnepi konfirmációi istentiszteleten vallást tettek hitükről a 

gyülekezet előtt. Köszönjük lelkészeinknek s az őket segítő gyülekezeti munkásoknak az egész 

éven át végigvezető tanítást, terelgetést.  

Iskolánk Tehetségestjén sokan összegyűltünk. Versmondók, énekesek és zenészek 

szereztek szép, élményt adó perceket a művészetet kedvelő közönségnek. Az elköszönő 

nyolcadikosaink megható percekkel ajándékoztak meg bennünket a szép palotás táncukkal. 

A Szeretethíd kezdeményezéshez gyermekek, szülők, pedagógusok egyaránt 

csatlakoztak és Isten dicsőségére  együtt munkálkodtak. Köszönjük minden kedves családnak, 

gyermeknek, hogy beállt közénk, s együtt szolgálhattunk. 

Megmérettek felső tagozatos gyermekeink az országos idegennyelvi mérésen, valamint 

az országos kompetenciamérésen. Köszönjük az Önök együttműködését is. 

A gyermeknapi programok sok vidám, élményekkel teli percet, órát szereztek 

mindnyájunknak.  

Azok a diákok, akik már májusban kirándultak, erdei iskoláztak, mindannyian sok élménnyel 

gazdagodva tértek haza útjukról. 

   Hetedikes és nyolcadikos tanulóink megírták a magyar nyelvtan és matematika írásbeli 

vizsgát. Nyolcadikosaink komplex természettudományi vizsgán mutatták be közösen készített 

előadásaikat. 

 

Szeretettel kérjük, hogy a tanév végéig szíveskedjenek figyelemmel kísérni gyermekeik 

viselkedését, tanulását, hiszen még ebben az utolsó néhány napban is lesz lehetőségük a 

javításra a felelések, dolgozatok során.  

Kérjük a kedves Szülőket, legyenek szívesek figyelmeztetni gyermekeiket a könyvtári könyvek 

visszahozatalára!  

 A tanév végéig a gyermekeknek mindent haza kell vinniük az osztályokból, a felsős 

diákoknak a folyosói szekrényekből is. A szekrénykulcsokat legkésőbb június 8-án, pénteken 

kell leadni az osztályfőnököknek. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy sok szép, év közben összegyűlt ruhadarab várja gazdáját. 

Kérjük Önöket, nézzék át az alagsori lépcsőfordulónál található kosarakat, mert a ruhákat az 

évzáró után elszállítjuk.  Amennyiben nem akarják gyermekeik kinőtt egyenruháit, köpenyeit 



megtartani, szívesen átvesszük és továbbítjuk az arra rászoruló gyermekeknek. A ruhákat a 

portán legyenek kedvesek leadni tanév végéig. 

 

 

Júniusi programjaink:  

Június hónapban még folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások, erdei iskolák.  

Június 1-jén (pénteken) kerül sor az énekkaros és DÖK-ös gyermekek tanév végi 

jutalomkirándulására.  

Június 4-én (hétfőn) reggel a templomban megemlékezést tartunk a Nemzeti 

Összetartozás Napja alkalmából. Ünnepi műsorral a 7.b osztály tanulói szolgálnak.  

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára, amely 

június 5-én (kedden) lesz a könyvtárban.   

Június 6-án (szerdán) ebédbefizetés lesz. 

10 napra fizetünk: 100% = 5.100 forint, 50% = 2.550 forint.  

Azoknál az osztályoknál, akik júniusban mennek tanulmányi kirándulásra, erdei iskolába, ebből 

az összegből levonjuk a kiránduló napok számát.  

Június 7-én (csütörtökön) lesz a 7. osztályosok év végi (szóbeli) vizsgája.  

Június 8-án (pénteken) a 8. osztályosok tesznek (szintén szóbeli) év végi vizsgát. 

Június 10-től (vasárnap) 14-ig (csütörtök): Erdélyi kirándulás - 7. osztály. 

Június 11-től 14-ig (hétfőtől-csütörtökig) a felső tagozatos gyermekek tanulmányi 

kiránduláson vesznek részt. A kirándulások pontos részleteiről az osztályfőnökök 

tájékoztatják Önöket. 

Június 14-én (csütörtökön) lesz az utolsó tanítási nap.  

Június 15. péntek a tanév utolsó napja, amely nálunk tanítás nélküli munkanap lesz. 

Ezen a napon délután tartják búcsúzó nyolcadikos diákjaink a már hagyományos bankettet 

– tanáraikkal együtt.  

 

Június 17-én (vasárnap): ballagás, tanévzáró istentisztelet.  

A gyermekek legkésőbb 9.15-re (juliannás egyenruhában) érkezzenek az iskolába! 9.25-kor 

kezdődik végzős tanulóink ballagása az iskolaépületben. Szeretettel várjuk a nyolcadikosok 

szüleit valamint iskolánk minden diákját! 

Ünnepi együttlétünk 10 órakor folytatódik a tanévzáró istentisztelettel templomunkban, majd a 

gyermekek ezt követően az iskolában kapják meg a bizonyítványukat. 

Erre a napra fog megjelenni a JULISKOLA idei második száma is.  

Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat erre a szép ünnepi alkalomra!  

Amennyiben nem tudnak részt venni az évzáró ünnepségen, kérjük, írásban jelezzék azt az 

osztályfőnököknek.  

A bizonyítványok átvételére a nyári ügyeleti időpontokban is lehetőséget biztosítunk. 

 

Nyári táboraink: 

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   

Írópalánta tábor:  1-6. osztályosoknak: 2018. június 25-29. és július 2-6. Julianna iskola 

Sporttábor: 2018. július 9-13. (indulás és érkezés: Julianna iskola) 

 

(A táborokról részletesen honlapunkon tájékozódhatnak.) 

  

 

 



A nyári szünetben kéthetente, szerdánként 8-16 óráig ügyeletet tartunk iskolánkban. Az 

ügyeleti napok: JÚNIUS 20.  / JÚNIUS 27. / JÚLIUS 11. /JÚLIUS 25. / AUGUSZTUS 8. / 

AUGUSZTUS 22. / AUGUSZTUS 27 – 31. (teljes hét). 

 

A következő (2018/2019) tanévre vonatkozó rendelésekről fontos információkat a 

honlapunkon olvashatnak. Kérjük, hogy olvassák el az űrlapot figyelmesen, és 

legkésőbb június 15-ig töltsék ki! 

A megrendelt ruhákat 2018. augusztus 30-án, csütörtökön 12.00-18.00 óráig 

vagy augusztus 31-én, pénteken 7.00-17.00 óra között lehet átvenni. 

Számlát a befizetéskor állítunk ki. Pótbefizetésre nincs lehetőség! 

Az ebédbefizetés rendje szerint befizetés mindig az adott hónapban van, tehát nem kell előre 

fizetni. Ebédbefizetés időpontjai: 2018.09.05. (szerda), 2018.09.12. (szerda). 

Étkezést szeptemberben csak annak a gyermeknek tudunk biztosítani, akinek a szülei az 

internetes megrendelőlapon kérik!  Aki a megrendelőlapon kért ebédet, és időközben 

nem mondta le, annak be kell fizetnie az iskola által megrendelt ebédek árát! 

Fizetendő 20 napra: 100%=10.200 forint, 50%=5.100 forint. 

Az étkezési kedvezmény igénybevételéhez legyenek szívesek az igénylőlapot kitölteni 

szintén június 15-ig. 

 

ISKOLAKEZDÉS:  

Augusztus 31-én 9-12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk első osztályosaink 

számára.  

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: 2018. szeptember 2. (vasárnap) 10.00 óra. Helyszín: 

Fasori Református Templom. Találkozó a templom előtt. 

Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. hétfő. 

 

Isten iránti hálával tekintünk vissza az év minden örömteli percére, minden áldására. 

Megköszönjük kitartó fáradozásaikat, amellyel végigkísérték, támogatták oktató-nevelő 

munkánkat. A nyári szünidőre áldott találkozásokat, együttléteket, testi-lelki feltöltődést 

kívánunk minden kedves családnak.  

Mindannyiunk életére imádságos szívvel kérjük Isten megtartó, megőrző szeretetét. 

 

Szeretettel:           a nevelőtestület  

Budapest, 2018. június 1.          Áldás, békesség! 

 

http://fasor.hu/userfiles/files/julianna/egyeb/igenylolap18.pdf

