
 
2021. február 

          

„Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt.” 

(Zsoltárok 115:13) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket februári levelünkkel. 

Szeretnénk néhány gondolattal visszatekinteni januári eseményeinkre. 

Nyolcadikos diákjaink megírták a központi felvételi vizsgát matematikából 

valamint magyar nyelv és irodalomból. Köszönjük mindazoknak, akik imádságban 

hordozták gyermekeinket ezen az erőpróbán. 

Megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról, megtartottuk az osztályozó 

értekezleteket alsó és felső tagozaton valamint a félévzáró nevelőtestületi 

értekezletünket. 

Istennek hála eredményes félévet zárhattunk január 22-én. Diákjaink többsége ismét 

szépen teljesített. A második félév január 25-én kezdődött, ezen a héten a gyermekek 

megkapták a félévi értesítőket. 

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy adóbevallásunk során a felajánlható 1%-

ot lehetőség van a Szabó Imre Alapítványnak (adószám: 18004755-1-42), illetve a 

Magyarországi Református Egyháznak (technikai szám: 0066) adományozni. Előre is 

köszönjük, amennyiben élnek ezzel a lehetőséggel, és támogatják egyházunkat és 

iskolánkat. 

 

Februári programjaink: 

 

Február 2-től (kedd) 4-ig (csütörtök) online szülői értekezleteket tartunk, ezek 

időpontjáról az osztályfőnökök már tájékoztatták Önöket. 

 

Február 3-án (szerdán) online fórumbeszélgetésre várjuk a leendő első 

osztályosok szüleit. 

 

Február hónapban 18 napra fizetünk: 100%=9.900 forint, 50%=4.950 forint. 

Az étkezés befizetésére csak átutalással és banki befizetéssel van lehetőség! Kérjük, 

csak számla ellenében fizessenek, a közleményben tüntessék fel gyermekük nevét. 

 



Február 5-én (pénteken) iskolánk csapatai részt vesznek a Bolyai 

Természettudományi Csapatverseny körzeti döntőjén. Az érintett gyermekek 

szüleit a szaktanárok tájékoztatják a részletekről. 

 

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára 

február 9-én (kedden). 

 

Február 10-én (szerdán) délután az alsó tagozatosoknak osztálykeretben farsangi 

mulatság lesz. A felsősöknek az utolsó három órában (11 órától 14 óráig) „virtuális 

maszkabált” - „Covid-biztos” online farsangi mulatságot, vetélkedőt szervezünk. 

 

Február 11-én (csütörtökön) és 12-én (pénteken) tanítási szünetet tartunk. Bízunk 

benne, hogy az első hetek fáradozása után jól fog esni egy kis pihenés ezen a hosszú 

hétvégén. 

 

Február 16-án (kedden) tartjuk hagyományos Julianna-napunkat. 

Az alsó tagozatosok a 4. órában, a felső tagozatosok pedig a 6. órában emlékeznek 

meg – osztálykeretben – iskolánk alapításáról, múltjáról. 

 

Február 19-én (pénteken) az iskola vezetősége továbbítja a 8. osztályos tanulók 

jelentkezési lapját a középiskoláknak. 

 

Szeretettel hívogatjuk Önöket a február 22-től (hétfő) 26-ig (péntek) tartó 

hitmélyítő hétre a fasori gyülekezetbe. Az alkalmakról tájékozódjanak a fenntartó 

Gyülekezet honlapján. 

 

Február 26. (péntek): a Julianna iskolába való jelentkezés utolsó napja. 

 

Néhány márciusi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

Március 1-5. Pénzügyi témahét 

Március 9. kedd: szülői imakör 

Március 12. péntek: megemlékezés az 1848. évi pesti forradalomról, 

osztályfényképezés 

Március 15. hétfő: munkaszüneti nap, országos ünnep 

Március 22-25. Digitális témahét 

Március 28. Virágvasárnapi családos nap / Fasori gyülekezet 

Március 31. Pályaválasztási nap (rövidített nap), szünet előtti utolsó tanítási nap 

 

Tavaszi szünet: április 1-től (csütörtök) 6-ig (kedd) 

Felvételi beszélgetések az első osztályba: márciusban folyamatosan. 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk szeretettel: 

 

Szeretettel:          a nevelőtestület 

Budapest, 2021. február 1.       Áldás, békesség! 


