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„Nincsen itt, mert feltámadott..., és ímé előttetek megy Galileába...”  

                                                                                                Mt 28,6–7 

Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket áprilisi levelünkkel. Örömteli szívvel gondolunk vissza a 

márciusi hónap színvonalas rendezvényeire, szép eredményeire. Március 30-án Tehetségnapi 

rendezvényen vettünk részt. Különösen köszönjük az iskola 25. évfordulójának ünnepét, 

melyen együtt adtunk hálát az elmúlt évek eredményeiért.  Tanítványaink részt vettek a 

megyei Simonyi Zsigmond helyesíró és az angol versenyen. A Református Országos 

Komplex természettudományi versenyen 5. helyezést értek el tanítványaink, a csapat tagjai: 

Faragó Anikó, Kereszti Édua Sarolt, Gáva László Máté, Monoki János. Gratulálunk nekik és a 

felkészítő tanáraiknak. 

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

osztályosok konfirmációja Virágvasárnap lesz. Biztos nagy öröm lesz a családokkal együtt 

megélni ezt az alkalmat. 

Áprilisi programjaink:  

Április 5 -én matematika versenyen lesznek Kisújszálláson a felső tagozatosok. 

Április 5.: Bemutató hit-és erkölcstan óra az 1. osztályban. 

Április 6. Költészet napi versenyen vesznek részt diákjaink Mezőtúron 

Áprilisban folytatódnak a nyílt óvodai foglalkozások az érdeklődő szülőknek, 

Április 10-én és 11-én ebédbefizetés lesz.  

Április 12.: Záró Suliváró 

Április 13-tól tavaszi szünet. Első tanítási nap április 19. (szerda). 

Április 16 – 17.: Húsvéti ünnepi istentisztelet, szeretettel várjuk a családokat. 

Április 20- és 21-én beíratás az első osztályba. 

Április 24-25-én beíratás az óvodába a 3 évet betöltők részére a 2017/2018-as nevelési évre. 

Április 24-én Fenntarthatósági Témahét 2016. évi programjainak megvalósítása 

 

Májusi előzetes 

Május 7. vasárnap: Anyák napi istentisztelet  

Május 8. hétfő: Fogadóóra a szokott rend szerint. 

Május 8-9.: ebédfizetés. 

Május 17. szerda: Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamosok részére. 

Május 24. szerda: Országos kompetenciamérés 6. és 8. osztályosoknak  

Május 25. csütörtök: Mennybemenetel napja 

Május 26. péntek: Gyermeknap 

Május és június hónapban folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások. Minden kedves 

családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kíván: 

                                                                                           a nevelőtestület 

                                                                              
 
Túrkeve, 2016. április 4.  

mailto:iskola@kevirefi.hu
http://www.kevirefi.hu/


 
 


