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„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak  

és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.  

Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” 

(2Péter3,18) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket az őszi szünet után novemberi levelünkkel. Bízunk 

benne, hogy a szünet napjai igazi pihenést, kikapcsolódást nyújtottak a családok számára.  

Az októberi hónapra visszatekintve láthatjuk, hogy igen mozgalmas volt iskolai életünk.    

Osztályaink többsége már részt vett az iskolafogászati szűrésen.  

Néhány osztály színházlátogatást, csapatépítő foglalkozást szervezett. 

 A hetedik és nyolcadik évfolyamos tanulókkal részt vehettünk Nick Vujicic előadásán 

a Budapest Sportarénában. 

Tanulóink már sok szép eredményt értek el az eddigi versenyeken.  

Októberben a Bolyai Matematikaverseny körzeti döntőjének ismét iskolánk adott otthont. 

A versenyen kimagasló eredményt értek el felsős csapataink. Az 5.b csapata negyedik, a 

8.a csapata hatodik, a 8.b csapata negyedik lett. A 7. osztályosok csapata első helyezett 

lett, és az országos fordulóba jutott. 

Az aradi vértanúkról és az 1956-os eseményekről is méltóképpen emlékeztünk.  

Mind a hagyományos emlékfutás, mind a felsősök „interaktív történelemórája” 

megmozgatta a diákokat. 

Elindult a Tollforgató irodalmi levelező versenyünk, bízunk benne, hogy tehetséges 

diákjaink ismét szeretnének majd ebben is kibontakozni.  

 

A fenntartó gyülekezet és az iskola a reformáció emlékünnepére készülve minden 

évben megajándékozza a 2. osztályosokat Református Énekeskönyvvel, a 3. osztályosokat 

pedig Bibliával. Azok a nagyobb évfolyamra járó gyermekek is részesültek az ajándékból, 

akik később csatlakoztak osztályukhoz.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban az idei tanévben is működtetjük 

lelkigondozói szolgálatunkat. Ezen a segítséget bármelyik tanuló igénybe veheti az év 

folyamán. A földszinti folyosón elhelyezett „Meghallgatlak” dobozon keresztül jelezhetik 

tanítványaink, hogy szükségét éreznék egy beszélgetésnek. A szolgálatot Demeterné 

Harmathy Zsófia hittantanár és Busz Éva lelkigondozó látják el. Nemcsak tanulóink 

kérhetik a beszélgetés lehetőségét, esetenként mi is felajánljuk azt. Ezekre az alkalmakra 

a tanítványaink szabadidejében, vagy néha olyan szakóra alatt kerül sor, ahonnan tanári 

engedéllyel igazoltan távol lehet a gyermek. 

Köszönjük a szülőknek, gyermekeknek egyaránt a papírgyűjtésben való aktív 

részvételt.  

Mind az iskolai év első szakasza, mind pedig a szünetben együtt töltött családi 

napok bizonyára tartalmaznak olyan élményeket, amelyeket jó megörökíteni. Kérjük a 

kedves szülőket, biztassák gyermekeiket, hogy írjanak a számukra kedves napokról, iskolai 



vagy családi programjaikról. Szeretnénk ezeket megjelentetni az iskolaújságban. Várjuk a 

gyermekek alkotásait a készülő karácsonyi számba!  

 

Novemberi programjaink:  

 

Idén is csatlakozunk a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő 

programjához, mellyel a szegénységben élő rászoruló családoknak illetve a magányosan 

élő időseknek szeretnénk segíteni. 

Adományozzunk tartós élelmiszereket, higiéniai eszközöket (cukor, olaj, liszt, tartós tej, 

konzerv, kakaó, tea, fűszer, dobozos/ zacskós édességek, mosószer, öblítő, fogkrém, 

fogkefe, gyermek és felnőtt pelenka, sampon, tusfürdő, tészta, rizs...)! 

A dobozokban elhelyezett adományokat november 21-ig várjuk iskolánk portáján. 

 

Az idei tanévben szeretnénk folytatni a gyülekezetek látogatását. A múlt tanévben sok 

osztálynak sikerült több gyülekezetbe is ellátogatni, bemutatkozni, szolgálatukkal 

hívogatni iskolánkba leendő juliannásokat. 

 

Novemberben indul a korcsolyaszezon, az osztályfőnökök és a testnevelő tanárok az 

ezzel kapcsolatos tájékoztatást eljuttatják Önökhöz. 

 

November 4-én tanítás nélküli munkanap – nevelőtestületi szakmai nap. 

 

November 5-én (kedden) lesz az első tanítási nap az őszi szünet után. 

 

November 6-án (szerdán) és 13-án (szerdán)  ebédbefizetés lesz november hónapra.  

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

 

November 8-án (pénteken) iskolánk csapatai részt vesznek a Bolyai Anyanyelvi 

Verseny körzeti döntőjén iskolánkban. Az érintett gyermekek szüleit a szaktanárok 

tájékoztatják a részletekről. Kérjük, hogy amennyiben megtehetik, ebéd után vigyék haza 

a nem versenyző gyerekeket. 

 

November 10-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteleten leszünk együtt a fasori 

templomban. Ünnepi műsorral a 2.b osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink 

szolgálnak. Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat erre az alkalomra.  

Kérjük, hogy a családi istentiszteletet követő héten minden gyermek hozza be a gyermek-

istentiszteleten való részvételt igazoló füzetecskét, és adja oda az osztályfőnökének. 

 

November 11-én (hétfőn) 16 órától közös fogadóóra lesz felső tagozatos gyermekek 

szülei számára. A jelentkezéshez szükséges táblázat november 5-én kerül ki a portára. 

Bejelentkezni november 11-én 12 óráig lehet. 

Szeretnénk felhívni a kedves szülők figyelmét, hogy alsó tagozaton folyamatosan 

bejelentkezhetnek a szülők fogadóórára, a felsős tanárok heti fogadóórája pedig szintén 

lehetőség a találkozásra, beszélgetésre. 

 

November 12-én (kedden) szeretettel várjuk Önöket a szülői imakör következő 

alkalmára. 

 

Iskolánk november 13-án (szerdán) 8-11 óra között nyílt napot tart a leendő első 

osztályosok szülei számára. A bemutató órák a két 4. osztályban tekinthetők meg 8 és 10 



óra között. Itt megismerkedhetnek a 2020/2021-es tanév elsős tanítóival. Ezt követően 10 

órától igazgatói tájékoztatóra hívunk és várunk minden kedves érdeklődő szülőt.  

Érdeklődni a julianna@fasor.hu e-mail címen vagy a 06/13210626-os telefonszámon lehet. 

 

November 18-án (hétfőn) a reggeli áhítat keretében megemlékezünk iskolánk 

alapításáról. 

 

November 19-én (kedden) és 20-án (szerdán) nyílt napot tartunk iskolánkban. Kedden 

az alsó tagozatos osztályokba, szerdán pedig a felsősökhöz várjuk szeretettel az 

érdeklődőket. A látogatható tanórák rendjét időben közzétesszük a faliújságon és a 

honlapon. 

 

November 29-én (pénteken) az első osztályosok megkapják a negyedéves szöveges 

értékelést.  

  

Köszönettel fordulunk azokhoz, akik vállalt iskolai adományaikat már befizették vagy havi 

rendszerességgel fizetik. Az adományok befizetésére lehetőség van a pénztárban vagy a 

11100104-18050330-36000001 számlaszámon. 

 

Decemberi előzetes:  

 

December 4. szerda:  ebédbefizetés 1. nap 

December 5. csütörtök:  Mikulás-ünnepség és Mikulásváró kupa – alsó tagozat 

December 7. szombat: munkanap, tanítási nap 

December 10. kedd:  szülői imakör 

December11. szerda:  ebédbefizetés 2. nap  

December 13. péntek: adventi vásár  

December 14. szombat: munkanap, nem tanítási nap 

December 20. péntek: osztálykarácsony, karácsonyi istentisztelet,  

szünet előtti utolsó tanítási nap 

Téli szünet:    2019. december 23–tól 2020. január 3-ig  

Első tanítási nap:   2020. január 6. hétfő 

 

 

Figyelmükbe ajánljuk az osztályfórumokat, a havonkénti szülői levelet, melyekben 

tájékoztatást kapnak az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról.  

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület 

 

Budapest, 2019. november 1.                                                     Áldás, békesség! 

 


