
    

 
 

Maga az Úr megy előtted, Ő maga lesz veled.  
Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj! 

(5Mózes 31,8) 
 

 
Kedves Szülők! 

 
           Szeretettel köszöntjük Önöket az őszi szünet után novemberi levelünkkel. 

 
Az októberi hónapra visszatekintve láthatjuk, hogy ha nem is volt programokban annyira 

gazdag iskolai életünk, de amit csak lehetett, igyekeztünk megtartani, megvalósítani. 
Megemlékeztünk az aradi vértanúkról az 5.b osztály tanulóinak közreműködésével. 
Az 1956-os eseményekről is méltóképpen emlékeztünk – a 8.b osztály diákjainak  

„interaktív történelemórája” megmozgatott bennünket. 
Osztályaink többsége már részt vett az iskolafogászati szűrésen.  
Az idei tanévben - a járványhelyzetre való tekintettel - a Bolyai Csapatverseny szervezői a 

körzeti fordulókat online bonyolítják le. A versenyfeladatokat a nevezett csapatok gyermekei itt az 
iskolában együtt megoldhatják – interneten keresztül. A versenyre készülve a csapatok már részt 
vettek egy próbaversenyen, hogy megismerkedhessenek az online verseny lebonyolításának 
menetével és technikai részleteivel. 

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! (A tavalyi tanév karantén-alkotásai tanúbizonyságot tettek mind 
szülők, mind gyermekek kreatív ötleteiről, s ezek megvalósításáról! Várjuk szeretettel a további 
remekműveket!) 

Ebben az évben kevés lehetőség adódik a versenyeken, sporteseményeken, énekkaros 
fellépéseken való részvételre, ezért idén nem hirdetjük meg „Az év juliannás diákja” versenyünket. 

 
Novemberi programjaink:  
 
November 2-án (hétfőn) lesz az első tanítási nap az őszi szünet után. 
 
Ebédbefizetés: november hónapra 21 napra fizetünk: 100% = 11.550 forint, 50% = 5.775 forint. 
Az étkezés befizetésére csak átutalással és banki befizetéssel van lehetőség! 
 
A reformáció megünnepléséhez kapcsolódóan 2. osztályosaink énekeskönyvet, 3. osztályosaink 
Bibliát kapnak iskolánktól. 
 
November 6-án (pénteken) iskolánk csapatai részt vesznek a Bolyai Anyanyelvi Verseny 
körzeti döntőjén. Az érintett gyermekek szüleit a szaktanárok tájékoztatják a részletekről. 
November 8-án (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteleten leszünk együtt a fasori 
templomban és on-line. Ünnepi műsorral a 3.a osztály tanulói szolgálnak, a felvételt november 
első hetében készítik el a templomban. A fenntartó gyülekezettel együtt szeretettel hívjuk és 
várjuk a családokat erre az alkalomra. Az istentisztelet elérhető a gyülekezet honlapjáról 
https://fasor.hu/gyulekezet/ - élő közvetítés. 

https://fasor.hu/gyulekezet/%20-


    

 
 

 
Kérjük, hogy a családi istentiszteletet követő héten minden gyermek hozza be a gyermek-
istentiszteleten való részvételt igazoló füzetecskét, és adja oda az osztályfőnökének. Az otthon 
közösen meghallgatott istentiszteleteket – igehely megjelölésével - a szülők aláírásukkal 
igazolhatják. 
 
November 9-től 13-ig (hétfőtől péntekig) felnőtt- és gyermek-evangelizáció lesz esténként 18 
órakor a fasori gyülekezetben. A gyülekezet vezetői mindenkit szeretettel várnak és hívnak ezekre 
az alkalmakra a templomba vagy a képernyő elé. 
November 10-én (kedden) szeretettel várjuk Önöket a szülői imakör következő alkalmára. 
Az őszre tervezett nyílt napok elmaradnak, a leendő elsősöknek online alkalmat szervezünk. 
November 13-án (pénteken) iskolánk csapatai részt vesznek a Bolyai Matematika Verseny 
körzeti döntőjén. Az érintett gyermekek szüleit a szaktanárok tájékoztatják a részletekről. 
November 16-án (hétfőn) a reggeli áhítat keretében megemlékezünk iskolánk alapításáról. 
Ünnepi műsorral az 5.a osztály készül. 
November 16-án (hétfő) 16 órától online fogadóórát tartunk 16-18 óra között. Minden 
pedagógus linket küld a Meet rendszerben erre az időpontra. Tanáraink hivatalos e-mail címén 
lehet időpontot kérni a beszélgetéshez. Az esetleges ütközéseket tanáraink egyeztetik önökkel. 
(Az e-mail címeket levelünkhöz mellékeljük.) 
November 30-án (hétfőn) az első osztályosok megkapják a negyedéves szöveges értékelést.  
Novemberben indul a korcsolyaszezon, az osztályfőnökök és a testnevelő tanárok az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatást eljuttatják Önökhöz. 
 
Köszönettel fordulunk azokhoz, akik vállalt iskolai adományaikat már befizették vagy havi 
rendszerességgel fizetik. Az adományok befizetésére a 11100104-18050330-36000001 
számlaszámon van lehetőség. 
 
Figyelmükbe ajánljuk az osztályfórumokat, a havonkénti szülői levelet, melyekben tájékoztatást 
kapnak az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról.  
 
Decemberi előzetes:  
Adventi éneklés reggelente 
December 4. péntek:  Mikulás-ünnepség és Mikulásváró kupa  
December 7. hétfő:  Zrínyi Ilona Matematikaverseny (helyben) 
December 8. kedd:  szülői imakör 
December folyamán:  Adománygyűjtés (adventi vásár helyett) 
December 12. szombat: munkanap, tanítási nap 
December 18. péntek: osztálykarácsony, karácsonyi istentisztelet,  

szünet előtti utolsó tanítási nap 
Téli szünet:    2020. december 21–től 2021. január 3-ig  
Első tanítási nap:   2021. január 4. hétfő 
 
Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

 
a nevelőtestület 

Budapest, 2020. november 1.                                                         Áldás, békesség! 


