
 
 

„Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.” 

(Efézus 6,10) 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket novemberi levelünkkel. Bízunk benne, hogy a szünet napjai 

örömteli pihenést, kikapcsolódást, békés együttlétet nyújtottak a családok számára. 

Az októberi hónapra visszatekintve láthatjuk, hogy igen mozgalmas heteket hagytunk 

magunk mögött. 

Megemlékeztünk az aradi vértanúkról a 4. évfolyamos tanulók közreműködésével.  

Az 1956-os eseményekről is méltóképpen emlékeztünk – a 7. évfolyamos diákok szép 

ünnepi szolgálatával. A felső tagozatos gyerekekkel projektnap keretében részt vettünk az 

„Egy a Természettel” világkiállításon. 

Az idei tanévben a Bolyai Csapatverseny körzeti fordulóit ismét a saját iskolánkban tartjuk 

meg.  A Bolyai Matematikaversenyen már sok csapatunk részt vett, és néhányan nagyon 

szép eredményt értek el, négy csapat az első 10 helyezett között van. 

A szünet előtti utolsó napon intézményi lelkészünk szervezésében csendesnapon vettünk 

részt mindnyájan. Megemlékeztünk a reformáció ünnepéről és igazi lelki beszélgetésünk 

lehetett minden osztályközösségben az imádság fontosságáról és erejéről. Ezen kívül még 

sok érdekes program (bábelőadás, múzeumi foglalkozás, vízgömbművész előadása és 

bizonyságtétele) várta a különböző évfolyamon tanuló diákjainkat. Reméljük, meséltek 

róla otthon a gyerekek! 

Idén ismét meghirdetjük „Az év juliannás diákja” versenyünket, melynek keretében a 

gyermekek juliannás pontokat gyűjthetnek (magatartás, szorgalom jegyek, tanulmányi 

versenyek, közösségért végzett munka…), és a legtöbb pontot elérő diákok lesznek év 

végén a meghirdetett verseny jutalmazottai. 

Iskolánk a reformáció emlékünnepére készülve minden évben megajándékozza a 2. 

osztályosokat Református Énekeskönyvvel, a 3. osztályosokat pedig Bibliával. Azok a 

nagyobb évfolyamra járó gyermekek is részesülnek az ajándékból, akik később 

csatlakoztak osztályukhoz. Ezeket a gyerekek novemberben fogják megkapni az 

intézményi lelkészünktől. 

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!  

 

Novemberi programjaink:  

 

November 2-án (kedden) lesz az első tanítási nap az őszi szünet után.  

Ebédbefizetés: november hónapban 21 napra fizetünk: 100% = 12.390 forint, 50% = 

6.195 forint. Az étkezés befizetésére csak átutalással és banki befizetéssel van lehetőség!  

 
Szeretettel hívunk mindenkit a november 8-tól 11-ig (hétfőtől csütörtökig) tartó 

evangelizációs hétre a fasori gyülekezetbe. Az alkalmak este 18 órakor kezdődnek. Ezzel 

egyidőben a gyermekek számára is lesznek igei alkalmak. 

November 9-én (kedden) szeretettel várjuk Önöket a szülői imakör következő 

alkalmára.  

 
November 12-én (pénteken) iskolánk csapatai részt vesznek a Bolyai Anyanyelvi 

Verseny körzeti fordulóján. Az érintett gyermekek szüleit a szaktanárok tájékoztatják a 

részletekről.  

November 14-én (vasárnap) 10 órakor családi istentiszteleten leszünk együtt a fasori 

templomban. Ünnepi műsorral a 3.a osztály tanulói szolgálnak. Az istentisztelet élő 

közvetítéssel is követhető. Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat erre az alkalomra.  

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 15-én (hétfőn) a reggeli áhítat keretében megemlékezünk iskolánk 

alapításáról. Ünnepi műsorral az 5.évfolyam tanulói készülnek. 

 

November 15-én (hétfőn) 16 órától 18 óráig közös fogadóórát tartunk alsó és felső 

tagozaton. A jelentkezéshez szükséges táblázat november 8-án kerül ki a portára. 

Bejelentkezni november 15-én 12 óráig lehet. Belépés az iskola területére maszkban 

történhet. 

Szeretnénk felhívni a kedves szülők figyelmét, hogy év közben folyamatosan 

bejelentkezhetnek a szülők fogadóórára a honlapon meghirdetett időpontokban. A tanárok 

heti fogadóórája lehetőség a találkozásra, beszélgetésre.  

A szokásos (korábban meghirdetett) nyílt napokat  ebben az évben a vírushelyzet 

miatt nem tartjuk meg.  



November 30-án (kedden) 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 lehetőség van a pénztárban vagy a 

11100104-18050330-36000001 számlaszámon.  

 
Figyelmükbe ajánljuk az osztályfórumokat, a havonkénti szülői levelet, melyekben 

tájékoztatást kapnak az aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról.  

 

Decemberi előzetes:  

December 3. péntek: Mikulás-ünnepség, Mikulásváró kupa, Mikulás buli 

December 10. péntek: Adventi vásár  

December 11. szombat: Munkanap, tanítási nap  

December 13-tól: Adventi éneklés reggelente  

December 14. kedd: Szülői imakör 

December 19. vasárnap: Adventi családos nap/Fasor  

December 21. kedd: Osztálykarácsony, karácsonyi istentisztelet,  

                               szünet előtti utolsó tanítási nap  

Téli szünet: 2021. december 22–től 2021. január 2-ig  

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel:  

a nevelőtestület  

 

Budapest, 2021. november 1.       Áldás, békesség! 

 

 

 


