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„Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.” 

(Példabeszédek 10,22) 

 

Kedves Szülők! 

 

Ezzel a bibliai ígérettel köszöntjük Önöket szeretettel az új esztendőben.  

Választott Igénk arra hívja fel a figyelmünket, hogy igazi gazdagságot csak Isten tud adni 

nekünk. Gyarapodni, lélekben növekedni csak úgy tudunk, ha az Ő közelében éljük az 

életünket. Legyen ez egész évre szóló, nyugalmat és biztonságot adó bátorítás, erősítés 

mindannyiunk számára! 

Az ünnepek és a szünidő napjai – reménység szerint – mindannyiunknak igazi 

feltöltődést, kikapcsolódást, pihenést jelentettek a fáradozással teli adventi időszak után.  

Hálával és örömmel emlékezünk vissza decemberi alkalmainkra, szolgálatainkra. 

Köszönetünket fejezzük ki minden kedves szülőnek, aki a vásári előkészületekben illetve 

ennek lebonyolításában segített.  

Köszönjük szeretetteljes adakozását mindazoknak a családoknak, akik a 

karácsonyi adománygyűjtési akcióinkba idén is bekapcsolódtak. 

Mindannyiunk számára kedves, megható perceket szereztek a karácsonyi 

istentiszteleten szolgáló diákjaink. Jó volt látni, hogy sokan Önök közül velünk 

ünnepeltek.  

Szintén köszönettel tartozunk a szülői munkaközösség önkénteseinek, akik 

segítettek a gyermekek felügyeletében azon a decemberi délutánon, amikor 

pedagógusaink közösen ünnepeltek. 

Jóleső érzéssel vehettük kezünkbe iskolaújságunk legújabb számát. Köszönet 

mindenkinek, aki segített ennek létrejöttében. 

Januártól két új kolléganő kezdi meg munkáját iskolánkban. Szabadicsné Hegedűs 

Dóra felső tagozaton fog tanítani magyart és angol nyelvet, míg Bótz Andrea félállású 

pedagógiai asszisztensként segíti az alsó tagozat munkáját.  

 

Januári programjaink:  

Januárban folytatódik a korcsolyaszezon. 

Január 6. (hétfő): a szünet utáni első tanítási nap.  

Január 8-án (szerdán) és 15-én (szerdán) ebédbefizetés lesz január hónapra.  

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

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára 

január 14-én (kedden). 

Január 18-án (szombaton) írják a nyolcadikos diákok a központi felvételi vizsgát 

matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból. Hordozzuk imádságban 

gyermekeinket, hogy képesek legyenek legjobb tudásuk szerint teljesíteni, és 

bekerülhessenek az általuk választott gimnáziumba, szakközépiskolába.  

Január 23-án (csütörtökön) osztályozó értekezletet tartunk alsó tagozaton. 

Január 24-én (pénteken) osztályozó értekezletet tartunk felső tagozaton. 
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Intézményünk január 24-én, pénteken 16.30-tól 18.00 óráig iskolakóstolgató 

foglalkozást tart a leendő első osztályosok számára. A gyerekek az osztálytanítók által 

vezetett játékos foglalkozáson vesznek majd részt. A szülők számára ez idő alatt 

tájékoztató előadások hangzanak el az iskola dísztermében. Szeretettel várjuk az 

iskolába készülő gyerekeket és szüleiket ezen a délutánon. Részvételi szándékukat 

január 20-ig jelezzék a    julianna@fasor.hu    email címen vagy telefonon. 

 

Az első félévet január 24-én (pénteken) zárjuk.  

A második félév kezdete: január 27. (hétfő). 

Január 31-én (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket.  

 

Néhány februári programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Február 3. hétfő: Félévzáró tantestületi értekezlet  

Február 3-5. (hétfő – szerda): Szülői értekezletek 

Február 5. szerda és 12. szerda: Ebédbefizetés 

Február 6. csütörtök és 7. péntek: Tanítás nélküli munkanapok (síszünet) 

Február 7. péntek: Bolyai Természettudományi Csapatverseny 

Február 11. kedd: Szülői imakör 

Február 14. péntek: Julianna-nap, farsangi mulatságok 

Február 18-án az iskola vezetősége továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját a 

középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a győri felvételi 

központnak. Kérjük a kedves szülőket, hogy továbbtanuló gyermekeik adatlapjának 

és jelentkezési lapjának pontos kitöltésével segítsék a munkánkat. 

Február 24-28. (hétfőtől – péntekig) hitmélyítő hét a Fasori Egyházközségben 

Február 27. csütörtök: Julianna Házi Énekverseny 

Február 28. péntek: Julianna iskolába való jelentkezés utolsó napja 

 

Minden kedves családnak kívánunk áldásokban gazdag, boldog  új esztendőt! 

 

Szeretettel:          a nevelőtestület  

Budapest, 2020. január 1.        Áldás, békesség!   


