
„Készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom,

legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!
Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt.”

(Ézsaiás 40, 3-5)

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 – akár a valós térben, akár az
online közvetítésen keresztül - jó volt együtt ünnepelni és részese lenni a gyermekek
szolgálatának, s közben Isten nekünk szóló üzenetével töltekezni.

Örülünk, hogy a felnőtt- és gyermek-evangelizáció alkalmaiba is jó néhányan be
tudtak kapcsolódni.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy diákjaink ismét elindultak a Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny körzeti fordulóján. Nagyon szép eredmények születtek, két csapatunk
bekerült a díjazottak közé is.

Elkezdődött a korcsolyaszezon, amely február közepéig tart.
November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.
Idén is csatlakoztunk a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő

programjához, mellyel a szegénységben élő családoknak illetve a magányosan élő
időseknek segítettünk. Köszönjük szépen mindazoknak a családoknak, akik szeretetteljes
adakozásukkal, segítőkészségükkel támogatták a rászorulókat.

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

Továbbra is várjuk szeretettel a gyermekek alkotásait készülő karácsonyi
újságunkba, a Juliskolába.

Decemberi programjaink:

Ebédbefizetés: december hónapban 15 napra fizetünk. (Az utolsó napra, dec. 21-re
nem rendelünk ebédet.)
100% = 8.850 forint, 50% = 4.425 forint.

December 6-án a Mikulással találkozhatnak a gyermekek a bejáratnál.
Az adventi vásár a vírushelyzet miatt ebben az évben elmarad.

December 11-én, szombaton munkanap, tanítási nap lesz.



Az első három óra lesz megtartva. Az órák rendjéről, a nap menetéről az osztályfőnökök
értesítik a családokat. Erre a napra hideg ebédet rendelünk, melyet a gyermekek az
osztályteremben kapnak meg. 11 órakor haza lehet menni.
Ha valaki nem tudja megoldani, hogy gyermeke hazamenjen, kérjük, jelezze. Számukra
összevont napközi ügyeletet biztosítunk.

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit december 14-én (kedden) a szülői imakör
következő alkalmára.
December 14-től 18-ig (keddtől péntekig) reggelenként közös adventi énekléssel
kezdjük a napot. Szeretettel várjuk és hívogatjuk a gyermekeket a második emeleti
folyosóra!
December 19-én (vasárnap) adventi családos napra hívjuk Önöket a fasori gyülekezetbe.
December 20-án (hétfőn) a kollégium dolgozói szeretnék ünnepélyesen együtt tölteni a
délutánt, ezért kérjük, hogy aki teheti, vigye haza gyermekét ebéd után. Szükség szerint
összevont napközi ügyelet lesz. Köszönjük előre is a segítségüket!
December 21-én (kedden) lesz a szünet előtti utolsó tanítási nap.
Délelőtt 8 órától 11 óráig osztálykarácsonyt tartunk, majd 11 órakor ünnepi
istentisztelet lesz, melyen a 6.évfolyam tanulói szolgálnak. Ezen a napon nem lesz ebéd,
12 órakor haza lehet menni. 

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 2021. december 22–től 2022. január 2-ig tart.
Első tanítási nap: 2022. január 3. hétfő

Januári előzetes:
Január 3. hétfő: Szünet utáni első tanítási nap
Január 11. kedd: Szülői imakör
Január 10-től 14-ig: 8.évfolyam - házi matematika beszámoló
Január 21. péntek: Magyar kultúra napja

Első félév vége
Január 22. szombat: Központi írásbeli felvételi: magyar nyelv és matematika
Január 24. hétfő: TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP

Második félév kezdete, félévzáró értekezlet,
Január 27. csütörtök: Pótló központi írásbeli felvételi: magyar nyelv és matematika
Január 28. péntek: Félévi értesítő kiosztása

Köszönettel fordulunk azokhoz, akik vállalt adományaikat ebben az évben is befizették –
ezzel is támogatva iskolánkat.
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, 2021. december 1. Áldás, békesség!


