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„Az igazak segítsége az Úrtól van, megvédi őket az Úr és megszabadítja őket, mert 

Őbenne bíznak.”                                                Zsoltárok 37, 39 

 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket áprilisi levelünkkel. Örömteli szívvel gondolunk vissza a 

márciusi hónap színvonalas rendezvényeire, szép eredményeire, vidám perceire.  

A Németh József megyei matematika versenyen az 5. osztályos Kereszti Édua Sarolt 3. 

helyezést, a 3. osztályos Kereszti Villő Mikolt 4., Nagy Gréta 3. osztályos és Monoki János 5. 

osztályos tanuló 5. helyezést ért el. Gratulálunk nekik és a felkészítő tanáraiknak. 

Megemlékeztünk a forradalmi eseményekről az 5.a osztályosok szép műsorával. A 7. 

osztályosok konfirmációja Virágvasárnap volt. Nagy öröm volt a családokkal együtt megélni 

ezt az alkalmat. A húsvéti kibocsájtó istentiszteleten az alsó tagozatos énekkar is 

bemutatkozott. 

 

Áprilisi programjaink:  

Április 6 -án matematika versenyen lesznek Kisújszálláson a felső tagozatosok. 

Április 7. Záró Suliváró 

Április 7. Költészet napi versenyen vesznek részt diákjaink Mezőtúron 

Április 8.: alsó tagozatosak részére osztályterem a szabadban program megvalósítása. 

Áprilisban megkezdődnek a nyílt óvodai foglalkozások az érdeklődő szülőknek, 

Április 11-én és 12-én ebédbefizetés lesz.  

Április 14-én és 15-én a leendő első osztályosok beíratása. 

Április 17-én a Református Hittudományi Egyetem növendékei lesznek a vendégeink. A 

felső tagozatosok ismerkednek a képzőhellyel. 

Április 18-22. Fenntarthatósági Témahét 2016. évi programjainak megvalósítása 

Április 24-én lesz az alsó tagozatosok gyermek-istentisztelete, babakiállítással egybekötve. 

Ezt követően kerül sor a Családi napra és a közös ebédre. Szeretettel várjuk erre az alkalomra 

is a kedves családokat. 

Április 25-én délután lesz a felső tagozatos szülők számára a szülői értekezlet, melynek 

témája a drog elterjedése. 

Április 25-26-án óvodai beiratkozás a 3 évet 2016/2017. nevelési évben betöltő gyermekek 

számára. 

 

Májusi előzetes 

Május 1. vasárnap: Anyák napi istentisztelet  

Május 2. hétfő: Fogadóóra a szokott rend szerint. 

Május 5. csütörtök: Mennybemenetel - istentisztelet a 3. tanítási óra után. 

Május 7. szombat: Pápai emléktorna 

Május 9-10.: ebédfizetés. 
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Május 13-14.: 7. évfolyamosok Határon túli kirándulása. 

Május 15-16. vasárnap-hétfő: pünkösd (Május 16. hétfő: pünkösd - munkaszüneti nap) 

Május 18. szerda: Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamosok részére. 

Május 25. szerda: Országos kompetenciamérés 6. és 8. osztályosoknak  

Május 27. péntek: Gyermeknap 

Május és június hónapban folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások. 

 

 

Nyári táboraink: 

Alsó tagozatosok részére 

Ideje: 2016. július 11- július 15-ig. 

Létszám: 40-45 fő. 

Részvételi díj: 3000 Ft.  

Jelentkezés: jelentkezési lappal és a részvételi díj befizetésével 2016. május 1.- 2016. május 

20-ig. 

 

Felső tagozatosok részére 

Ideje: 2016. július 18. – július 20-ig 

Létszám: 25-30 fő. 

Részvételi díj: 1500 Ft.  

Jelentkezés: jelentkezési lappal és a részvételi díj befizetésével 2016. május 1.- 2016. május 

20-ig. 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kíván: 

                                                                                           a nevelőtestület 

                                                                              
 
Túrkeve, 2016. április 3.  

 
 


