
 

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók,  

az imádkozásban állhatatosak.  

(Róma 12,12)  

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket márciusi levelünkkel. Hálás szívvel tekinthetünk        

vissza ismét az eltelt időszak eseményeire, eredményeire.  

 

Az elmúlt hónapban online szülői értekezletet tartottunk minden osztályban.  

Lezárult a továbbtanulási, beiskolázási folyamat.  

Nyolcadik évfolyamos diákjaink ebben az évben is szép eredményeket értek el a központi             

írásbeli felvételin – mind matematika, mind magyar nyelv és irodalom tantárgyból. A            

gyermekek legnagyobb része bőven az országos átlag feletti eredményt ért el, bízunk a             

sikeres felvételikben. Az iskola vezetősége továbbította végzős tanulóink jelentkezési         

lapját a középiskoláknak.  

Február közepén megtartottuk hagyományos iskolanapunkat, a Julianna-napot.  

Sikerült egy vidám farsangi mulatságot is rendeznünk iskolánkban, nagyon felüdítette          

hétköznapjainkat a felsősök – vetélkedővel összekötött – virtuális maszkabálja, érdekes          

és izgalmas volt látnunk egymást az „online térben”. Mindkét alkalomról remek alkotások            

készültek, melyek iskolán facebook-oldalán már megtekinthetők.  

https://www.facebook.com/juliannaiskola/ 

Iskolánk csapatai részt vettek a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti         

fordulóján, valamint a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen. 

 

A hónap elejétől folyamatos a Julianna iskolába való jelentkezés a          

beiratkozas@juliannaiskola.hu címen is. 
 

Tehetséges tanulóink idén is részesülhetnek a Julianna Iskola Tehetséggondozó         

Alapjának támogatásában. Várjuk azon 3–8. évfolyamos tanulók jelentkezését, akik         

bármilyen tevékenységben (tanulás, sport, művészetek stb.) tehetségesnek bizonyulnak,        

tehetségüket igazolni tudják, annak kibontakoztatásáért sokat tesznek. A jelentkezéshez         

egy kitöltött adatlapot kell eljuttatni az osztályfőnököknek. Az adatlap letölthető          

honlapunkról (az "Iskolánkról" fül alatt, a "Tehetséggondozás"nál az Adatlap-ra         

kattintva), valamint átvehető a portán. A jelentkezést követően a Tehetséggondozó Alap           

zsűrije dönt a támogatottak köréről és a támogatás mértékéről.  

Jelentkezési határidő: március 31.  

 

 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.  

 

mailto:beiratkozas@juliannaiskola.hu


Márciusi programjaink: 

Március hónapban 22 napra fizetünk: 100% = 12.100 forint, 50% = 6.050 forint.  

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

számla ellenében fizessenek, a közleményben tüntessék fel gyermekük nevét.  

 

Szeretettel várunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára március 9-én          

(kedden).  

 

Március 12-én (pénteken) megemlékezést tartunk az 1848. évi pesti forradalomról.          

Ünnepi műsorral a 4.b osztály tanulói készülnek. 

Szintén ezen a napon délelőtt lesz az osztályfényképezés is, valamint a nyolcadikos            

diákok számára az egyéni fényképezés a tanév végi tablóhoz. Kérjük, hogy a gyermekek             

ünnepi egyenruhában, kokárdával jöjjenek. 

 

Március 15. (hétfő): munkaszüneti nap, országos ünnep.  

 

A korábbi évek gyakorlata szerint szeretnénk megnézni a gyermek-istentisztelet         

látogatását igazoló kis füzeteket. A pandémiás helyzet miatt online istentiszteleten való           

részvételt is igazolhat a szülő. Kérjük a füzet folyamatos vezetését, a tanév vége felé be               

fogjuk szedni. 

 

Változás!  

Március 26-án a járványügyi helyzet miatt elmarad a Béres verseny. Ezen a            

napon órarend szerint tanítás lesz. A nevelés nélküli munkanapot április 26-ra           

halasztjuk. 

 

Március 28-án virágvasárnapi családi nap lesz a fasori gyülekezetben. 

 

Március 31-én pályaválasztási napot tartunk diákjaink számára. A foglalkozások 3          

tanítási óra keretében zajlanak. Utána ebédelnek a gyerekek, majd hazamehetnek.          

Szükség esetén összevont ügyeletet szervezünk. Ez a szünet előtti utolsó tanítási nap. 

 

Tavaszi szünet: április 1-től 6-ig 

 

Néhány áprilisi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

Április 7. szerda Szünet utáni első tanítási nap 

Április 12. hétfő Költészet napi megemlékezés  

Április 13. kedd Szülői imakör 

Április 19-től 23-ig Fenntarthatósági témahét, Föld napja - projektnap  

Családi istentisztelet 4.b /pontos időpontját később jelezzük 

Április 26. hétfő Tanítás nélküli munkanap - gyerekek nem jönnek iskolába 

Április 27- 29-ig Intézményi online fogadóóra (időpontváltozás!) 

 

Nyári hetek tervezett időpontja:  

Konfirmandus hét (7.8. osztályos gyerekeknek): 2021. június 28-július 2.  

Kincskereső gyermekhét: 2021. július 11-17.  

Cserkésztábor: 2021. július 15-24.  

Angol - hittan napközis gyermektábor: 2021. július 26-30. 

Közös gyülekezeti hét (családoknak, felnőtteknek, gyermekeknek) Balatonszárszón: 

2021. augusztus 13-19. 

 

Minden kedves családnak Istentől áldott, reményteli napokat kívánunk szeretettel:  

 a nevelőtestület 

Budapest, 2021. március 1. Áldás, békesség!  


