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„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; 

ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” 

(1Korinthus 13,13) 

 

       Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket decemberi levelünkkel, melyet az előző hónap eseményeire való 

rövid kis visszatekintéssel kezdünk. 

November első hetében a fasori gyülekezet szervezésében gyermekeink evangélizációs 

sorozaton vehettek részt. 

A tudomány napján az óraközi szünetekben izgalmas előadások, kísérletek, bemutatók 

várták a gyermekeket. 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy diákjaink ismét elindultak különböző versenyeken. 

Részt vettünk többek között a Bolyai Anyanyelvi Versenyen, a Simonyi Zsigmond 

Helyesírási Versenyen; mindkettőről szép eredményekkel érkeztek vissza gyermekeink. Az 

eredmények honlapunkon megtekinthetők. 

Hálatelt szívvel gondolunk a családi istentiszteletre is. Jó volt együtt lenni, látni és hallani 

a kisdiákok szolgálatát, Isten nekünk szóló üzenetével töltekezni. 

Sokan tettek látogatást különféle gyülekezetekben az elmúlt hetekben. Intézményünket 

bemutató valamint iskolánkba hívogató szolgálataink áldott alkalmak voltak. 

Megemlékeztünk iskolánk múltjáról, iskolaalapító elődeinkről.  

Elkezdődött a korcsolyaszezon, amely február közepéig tart. 

Első osztályosaink megkapták a negyedéves értékelést.  

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

bemutató óráinkat. 

 

Az adventi időszakban ismét csatlakozhatunk A Magyar Református Szeretetszolgálat 

Cipősdoboznyi szeretet programjához, valamint az Élelmiszergyűjtés programhoz is.   

A felhívás és a részletes tájékoztató iskolánk honlapján megtalálható. 

Köszönjük szépen mindazoknak a családoknak, akik szeretetteljes adakozásukkal, 

segítőkészségükkel támogatják a szükségben lévőket. 

 

Továbbra is várjuk szeretettel a gyermekek alkotásait készülő karácsonyi újságunkba,  

a Juliskolába. 

 

Decemberi programjaink: 

 

December 1-jén országos munkanap van, a december 24-i napot dolgozzuk le. 

Mivel ez a téli szünet idejére esik, a gyerekeknek nem kell jönni iskolába. 

December 5-én (szerdán) és 12-én (szerdán) ebédbefizetés lesz.  

15 napra fizetünk: 100% = 7.650 forint, 50% = 3.825 forint. 

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

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



 

 

Délután 15 órától a felső tagozatos gyermekek számára táncos, játékos mulatságot szervezünk. 

A suli-buli 17 óráig tart. 

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit december 11-én (kedden) a szülői imakör 

következő alkalmára.  

December 14-én (pénteken) délután rendezzük meg hagyományos adventi 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 15-én szintén tanítás nélküli munkanap lesz. 

December 16-án (vasárnap) adventi családos napra hívjuk Önöket a fasori gyülekezetbe. 

December 17-tól 21-ig (hétfőtől péntekig) reggelenként közös adventi énekléssel kezdjük a 

napot. Szeretettel várjuk és hívogatjuk a gyermekeket a második emeleti folyosóra! 

 

December 20-án (csütörtökön) a délutánt az iskola dolgozói szeretnék ünnepélyesen együtt 

tölteni, ezért kérjük, hogy vigyék haza gyermekeiket ebéd után. Szükség szerint összevont 

napközi ügyelet lesz. Köszönjük előre is a segítségüket! 

 

December 21-én (pénteken) lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap. Délelőtt (8 órától 11 óráig) 

osztálykarácsonyt tartunk, majd 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! Az ünnepély után (illetve ebéd után) haza lehet 

menni. Ezen a napon is összevont napközi ügyelet lesz.  

 

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

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

 

A téli szünet 2018. december 24–től 2019. január 2-ig tart. 

Első tanítási nap: 2019. január 3. csütörtök. 

 

Januári előzetes: 

Január 3. csütörtök: Szünet utáni első tanítási nap 

Január 8. kedd: Szülői imakör 

Január 9. szerda és 16. szerda: Ebédbefizetés  

Január 19. szombat: Központi felvételi - magyar nyelv és matematika  

Január 25. péntek: első félév vége, iskolakóstolgató leendő első osztályosoknak 

Január 28. hétfő: második félév kezdete 

 

 

Köszönjük, hogy ebben az évben is velünk együtt gondolkodtak, fáradoztak! 

Áldott karácsonyi ünnepnapokat és hitben, reménységben, szeretetben gazdag, boldog új 

esztendőt kívánunk minden családnak Isten áldásával! 

a nevelőtestület 

Budapest, 2018. december 1.       Áldás, békesség! 

 


