
 
2020. december 

„Jó csendben várni az Úr szabadítására.” 

(Jeremiás siralmai 3,26) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket decemberi levelünkkel. 

 

Elöljáróban szeretnénk egy kis visszatekintést adni az előző hónap programjaiból, örömteli 

perceiből, szép eredményeiből. 

Hálás szívvel gondolunk a családi istentiszteletre – amely bár nem az igazi, megszokott 

módon zajlott, de így is jó volt együtt ünnepelni és részese lenni a gyermekek szolgálatának, s 

közben Isten nekünk szóló üzenetével töltekezni. 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy diákjaink ismét elindultak a Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny valamint a Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti fordulóján. Mindkét versenyen 

nagyon szép eredmények születtek, jó néhány csapatunk bekerült a díjazottak közé is. 

November harmadik hétfőjén a reggeli áhítat keretében ünnepi műsorral emlékeztünk meg 

iskolánk múltjáról, iskolaalapító elődeinkről. Az ünnepi szolgálattal az 5.a osztály készült. 

Örülünk, hogy a felnőtt- és gyermek-evangelizáció alkalmaiba is sokan be tudtak 

kapcsolódni. 

November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.  

 

Már értesülhettek róla, hogy intézményünkben is elkezdődött a tesztelés.  

Hála Istennek, a munkánkat folytathatjuk tovább a szokott rendben. A karanténba kényszerülő 

osztályok oktatása zökkenőmentesen megvalósul. 

Mostanra minden osztály csatlakozott az új iskolai e-mail címen keresztül ahhoz az iskolai 

rendszerhez, melyen keresztül – szükség esetén – tanórákat tudunk tartani. A szükség szerinti 

távoktatás, fogadóórák, szülői értekezletek a Google Meet platformon zajlanak, az oktatás pedig a 

Google Classroomon. Köszönjük Önöknek, hogy segítették ebben a folyamatban is a közös 

munkánkat. 

 

Az adventi időszakban ismét több lehetőség kínálkozik a rászorulók részére adományokat gyűjteni, 

ajándékozni.  

A Kárpát-medence református iskoláinak tanárai és diákjai 2010 óta minden év végén 

adománygyűjtést szerveznek nehéz helyzetben lévő, Magyarország határain kívül működő 

református oktatási/nevelési intézmények segítésére. Szeretnénk, ha gyermekenként 500 forinttal 

támogatnák ezt a kezdeményezést. Célszerű (és egyszerűbb) lenne osztálypénzből, egy összegben 

befizetni. 

Az adventi vásár helyett idén tartós élelmiszereket gyűjtünk rászoruló családoknak. Amennyiben 

szívesen részt vesznek az adományozásban, kérjük, juttassák el csomagjaikat a portán elhelyezett 

dobozokba. (tészta, konzerv, cukor, tea stb.)  

Ezen túlmenően szeretnénk előre csomagolt, könnyen fogyasztható édességet gyűjteni a 

Schweitzer otthon lakóinak, valamint a közeli Péterfy Kórház dolgozóinak és betegeinek is, akiknek 

karácsonykor bent kell feküdniük a kórházban vagy dolgozniuk kell. 

Adománygyűjtés ideje: december 2-12 között. Helye: az iskola portájánál elhelyezett dobozokban. 

 



Decemberi programjaink: 

December 1-jén Varga Tamás matematikaverseny lesz. 

December hónapban 15 napra fizetünk: 100% = 8.250 forint, 50% = 4.125 forint. Az étkezés 

befizetésére csak átutalással és banki befizetéssel van lehetőség! Kérjük, csak számla 

ellenében fizessenek, a közleményben tüntessék fel gyermekük nevét. 

December 4-én (pénteken) ellátogat hozzánk a Mikulás.  

December 7-én elmarad a Zrínyi Ilona Matematikaverseny, amelyről az érintett gyermekek 

már kaptak tájékoztatót. 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit december 8-án (kedden) a szülői imakör következő 

alkalmára.  

December 12-én, szombaton munkanap, tanítási nap.  

Csütörtöki órarend szerint tanulunk. Az órák rendjéről, a nap menetéről az osztályfőnökök értesítik 

a családokat. Az első három óra órarend szerint lesz megtartva. Az egyedül közlekedők 11 órakor 

hazamehetnek. Erre a napra hideg ebédet rendelünk, melyet a gyermekek az osztályteremben 

közösen elfogyasztanak (akik nincsenek befizetve, azok az otthonról hozott ebédet), majd 12 

órakor haza lehet menni. Ha valaki nem tudja megoldani, hogy gyermeke délben hazamenjen, 

kérjük, jelezze az osztályfőnöknek. Számukra összevont napközi ügyeletet biztosítunk. 

December 14-től 18-ig (hétfőtől péntekig) reggelenként osztályonként közös adventi 

énekléssel kezdjük a napot. 

December 16-án (szerdán) online fórumbeszélgetés lesz leendő első osztályosok szülei 

számára. Erre azokat a szülőket várjuk, akiknek óvodás korú gyermeke nem a Csipkebokor 

Óvodánkba jár – az ő számukra külön alkalmat szervezünk december 9-én. Az alkalmakra 

folyamatosan lehet regisztrálni a beiratkozas@juliannaiskola.hu címen. 

December 17-én (csütörtökön) a délutánt a kollégium dolgozói szeretnék ünnepélyesen együtt 

tölteni, ezért kérjük, hogy aki teheti, vigye haza gyermekét ebéd után. Szükség szerint összevont 

napközi ügyelet lesz. Köszönjük előre is a segítségüket! 

December 18-án (pénteken) lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap.  

A délelőtt folyamán megnézzük az előre felvett ünnepi megemlékezést a 6.a és 6.b osztály 

szolgálatával (mindenki a saját termében), majd osztálykarácsonyt tartunk. Erre a napra 

lehetőség szerint ismét hideg ebédet rendelünk. 12 órakor haza lehet menni. Ezen a napon is – 

szükség szerint - 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 2020. december 21–től 2021. január 3-ig tart. 

Első tanítási nap: 2021. január 4. hétfő 

 

Köszönettel fordulunk azokhoz, akik vállalt adományaikat ebben az évben is befizették – ezzel is 

támogatva iskolánkat. (Bankszámlaszám: 11100104-18050330-36000001) 

Figyelmükbe ajánljuk az osztályfórumokat, a havonkénti szülői levelet, melyekben tájékoztatást 

kapnak az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról.  

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

Készüljünk várakozó szívvel és reménységgel karácsony ünnepére!  

 

Áldott karácsonyi ünnepnapokat és hitben, reménységben, szeretetben gazdag,  

boldog új esztendőt kívánunk minden családnak Isten áldásával! 

 

a nevelőtestület 

 

Budapest, 2020. december 1.       Áldás, békesség! 

mailto:beiratkozas@juliannaiskola.hu

