
„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak

ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké.”

2Péter 3,18

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket az új esztendőben.

Választott Igénk legyen egész évre szóló biztatás, bátorítás mindannyiunk számára!

Reménység szerint az ünnepek és a szünidő napjai kikapcsolódást, pihenést, igazi

feltöltődést jelentettek a fáradságos, nehézségekkel terhelt időszak után

mindnyájunknak. Hálával és örömmel emlékezünk vissza decemberi alkalmainkra,

szolgálatainkra.

Köszönjük szeretetteljes adakozását mindazoknak a családoknak, akik a karácsonyi

adománygyűjtési akcióinkba idén is bekapcsolódtak, sok családnak szerezhettünk örömet

ezzel.

Lelkileg felemelő élmény volt mindannyiunk számára, hogy a karácsonyi istentiszteleten

végre újra együtt lehettünk a templomban mindnyájan. Köszönjük intézményi lelkészünk,

a hatodikosok és az énekkarosok szolgálatát.

Jóleső érzéssel vehettük kezünkbe iskolaújságunk legújabb számát. Köszönet

mindenkinek, aki segített ennek létrejöttében.

Januári programjaink:

Januárban folytatódik a korcsolyaszezon.

Januárban 20 napra fizetünk ebédet: 100% = 11.800 forint, 50% = 5.900 forint.

Az étkezés befizetésére továbbra is csak átutalással vagy banki befizetéssel van

lehetőség. 

Január 3. (hétfő): a szünet utáni első tanítási nap.

Szeretettel várunk és hívogatunk mindenkit a szülői imakör következő alkalmára

január 11-én (kedden).

A január 12-én tartjuk meg a nyolcadikosok házi írásbeli matematika vizsgáját.

Az első félévet január 21-én (pénteken) zárjuk.

Ezen a napon megemlékezünk a magyar kultúra napjáról.



Január 12-én (szerdán) újra online tájékoztatót tartunk a leendő elsősök szüleinek.

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék a beiratkozas@juliannaiskola.hu címen. A

tájékoztató előtt elküldjük a meet beszélgetés kódját.

Január 22-én (szombaton) írják a nyolcadikos diákok a központi felvételi vizsgát

matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból. Hordozzuk imádságban

gyermekeinket, hogy képesek legyenek legjobb tudásuk szerint teljesíteni, és

bekerülhessenek az általuk választott középiskolába. Kérjük a kedves szülőket, hogy

továbbtanuló gyermekeik adatlapját időben online töltsék ki és a pdf adatbegyűjtő lapot

továbbítsák az osztályfőnököknek. (Hamarosan erről részletes levelet is küldünk.)

A második félév kezdete: január 24. (hétfő).

Január 24-én (hétfőn) alsó és felső tagozaton osztályozó értekezletet, majd ezt

követően félévzáró nevelőtestületi értekezletet tartunk. Ez a nap tanítás nélküli

munkanap, a gyermekek nem jönnek iskolába.

Január 26-án (szerdán) 16.30-tól 17.15-ig tartjuk az iskolakóstolgató sorozat első

alkalmát, melyre szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket (oltási igazolvánnyal).

A gyerekek az osztálytanítók által vezetett játékos foglalkozáson vesznek majd részt.

A szülők számára ez idő alatt tájékoztató előadások hangzanak el az iskola dísztermében.

Szeretettel várjuk az iskolába készülő gyerekeket és szüleiket ezen a délutánon.

Részvételi szándékukat jelezzék a beiratkozas@juliannaiskola.hu email címen.

Január 27-én (csütörtökön) lesz a pótló központi írásbeli felvételi magyar nyelvből

és matematikából. Ekkor van lehetőségük azoknak a gyerekeknek megírni a felvételit,

akik betegség miatt az előzőről lemaradtak.

Január 28-án (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket.

Néhány februári programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket:

Folytatjuk az iskolakóstolgató foglalkozásokat a leendő elsősöknek a (a Covid helyzet

függvényében):

február 9.

február 23.

március 9.

Február 1-3. (kedd – csütörtök): Szülői értekezletek

Február 4. péntek: Bolyai Természettudományi Csapatverseny

Február 8. kedd: Szülői imakör

Február 16. szerda: Julianna-nap, farsangi mulatságok
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Február 17. csütörtök és 18. péntek: Tanítás nélküli munkanapok

Február 18-ig az iskola vezetősége továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját a

középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a győri felvételi központnak.

Február 21-25. (hétfőtől – péntekig) hitmélyítő hét a Fasori Egyházközségben

Február 24. csütörtök: Kérjük, eddig a napig küldjék el az első osztályba jelentkezők

felvételi adatlapját iskolánkba.

Minden kedves családnak Istentől áldott, békés, szeretetben és reménységben teljes,

boldog új esztendőt kívánunk!

Szeretettel: a nevelőtestület

Budapest, 2022. január 1. Áldás, békesség!


