
 
            2018. október 
 

Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, 

hirdessétek tetteit a népek közt! 

(1Krónika 16,8) 

          

                                                    Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket októberi levelünkkel. 

Bízunk benne, hogy mindnyájan túljutottunk a tanévkezdés nehézségein, és a gyermekek 

megszerették, megszokták új osztályközösségüket, új tanáraikat. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy már sokan látogatják a digitális naplót. Reméljük, hogy a 

naplóba történő regisztrálás minden szülőnek sikerült, s így naprakész információik lehetnek 

gyermekeik tanulmányi előmeneteléről és egyéb, velük kapcsolatos eseményekről. 

Levelezőlistánkat a naplóregisztráció alapján tudjuk karbantartani, frissíteni.  Honlapunkról és a 

szülői levelekből tájékozódhatnak iskolánk életének aktuális eseményeiről. 

Kialakult a tanárok egyéni fogadóórájának a rendje, ezt honlapunkon illetve a földszinti 

hirdetőtáblán olvashatják.  

Köszönjük, hogy a különböző nyilatkozatok beküldésével segítették munkánkat. Külön 

köszönjük, hogy vállalt adományaikkal rendszeresen támogatják iskolánkat. 

Elindultak az iskolák közti versenyek.  Nagyon szép eredménnyel rajtoltak felső tagozatos 

diákjaink, akik idén is részt vettek a Baár-Madas Kupán.  A lányok kosárlabdacsapata 3. 

helyezést ért el, a fiúk focicsapata az 1. helyen végzett. 

Szeptember végén elköszöntünk Szabó Éva tanárnőtől, aki októbertől máshol folytatja 

munkáját. Isten áldását kérjük életére, további szolgálatára! 

 

Októberi programjaink:  

Október első hetében elindulnak a szakköri foglalkozások – ismét színes, változatos 

kínálattal. 

Október 1-jén (hétfőn) csendesnapot tartunk iskolánkban. A tanítási órák helyett a 

gyermekek igei, lelki alkalmakon vesznek részt. 

Ezen a napon emlékezünk meg a zene világnapjáról is.  

Október 3-án (szerdán) és 10-én (szerdán) ebédbefizetés lesz október hónapra.  

18 napra fizetünk: 100% = 9.180 forint, 50% = 4.590 forint. 

A felső tagozatos gyermekek az október 19-i kirándulás napján nem az iskolában ebédelnek, így 

ők 17 napra fizetnek 8.670 illetve 4.335 forintot. 

Október 5-én (pénteken) az aradi vértanúkra emlékezünk.  

Ünnepi műsorral a 6.b osztály készül. Ezen a napon egyenruhát nem kell hozni. 

Október 15-én indul négyfordulós házi versenyünk, a Tollforgató. 

Érdeklődéssel várjuk egész évben gyermekeink munkáját, alkotásait!  

Október 9-én (kedden) délután szeretettel hívogatjuk Önöket a szülői imakörre. 

Legyünk együtt és egyek az imádságban kollégiumunkért, családjainkért, gyermekeinkért! 

Október 12-én (pénteken) számos diákunk részt vesz a Bolyai Matematikaverseny körzeti 

fordulóján. Iskolánk ismét vállalta a házigazda szerepét.  

A felső tagozatos gyermekek szüleit arra kérjük, hogy aki csak teheti, vigye haza gyermekét 

ebéd után. Ezen a napon a felsőben összevont napközi ügyelet lesz. 



Szeretnénk felmérni előre, hogy hány gyermek marad itt délutánra, ezért arra kérjük Önöket, 

hogy legkésőbb október 5-ig jelezzenek vissza az osztályfőnököknek. 

Aki minden nap (vagy minden pénteken) egyedül mehet haza tanítás vagy ebéd után, azoknak 

természetesen külön nem kell jelezni. 

Október 13-án, szombaton munkanap lesz hétfői munkarenddel (október 22. 

ledolgozása).  A felső tagozatos diákok számára ekkor tartjuk pályaorientációs napunkat a 

Telekom munkatársaival. Az alsós gyermekek hétfői órarend szerint tanulnak. 

Október 19-én (pénteken) megemlékezést tartunk az 1956-os forradalomról. 

Az alsó tagozatosok a Városligetben a már hagyományos emlékfutással, a felsősök közös 

kirándulással, történelmi programokkal ünnepelnek.  

A részletes tudnivalókról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket. 

Október 22-én, hétfőn munkaszüneti nap. 

Október 23-án országos ünnep, munkaszüneti nap. 

 

Szeretnénk megosztani Önökkel, hogy az iskola vezetői azon munkálkodnak, hogy 

pedagógusainknak lehetősége legyen folyamatosan bővíteni, fejleszteni szakmai tudásukat. 

Ezért rendszeresen beiktatunk különböző képzéseket, szakmai napokat, havi rendszerességgel 

műhelyfoglalkozásokat.  

Október 26-án (pénteken) tanítás nélküli munkanap lesz.  Ezen a napon a Kollégium 

nevelőtestülete szakmai napon vesz részt, a gyermekeknek nem kell iskolába jönni.  

 

Az őszi szünet: október 29-től november 2-ig tart. 

 

Novemberi előzetes:    

 

A szünet utáni első tanítási nap: november 5. hétfő 

November 5-től 9-ig (hétfőtől péntekig) Gyermek-evangelizáció - Fasori Egyházközség 

November 7. (szerda): Tudomány napja   

November 7. (szerda): Ebédbefizetés 1. nap 

November 9. (péntek):  Bolyai Anyanyelvi Verseny 

November 11. (vasárnap):  Családi istentisztelet 

November 12. (hétfő) 16-18 óráig: Közös fogadóóra felső tagozaton 

November 13. (kedd):  Szülői imakör  

November 14. (szerda):  Nyílt nap leendő elsősöknek, fórumbeszélgetés a szülőknek 

November 14. (szerda):  Ebédbefizetés 2. nap 

November 19. (hétfő):  Közös áhítat, megemlékezés az iskolánk alapításáról  

November 20. (kedd):  Nyílt nap alsó tagozat 

November 21. (szerda):  Nyílt nap felső tagozat 

November 30. (péntek):  Negyedéves értesítés első osztályosok szülei számára 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület 

 

Budapest, 2018. október 1.                                                             Áldás, békesség! 

   a nevelőtestület 


