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Szülői levél

2016. december
„A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett.”
(János 1,17)
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket ezzel az örvendezésre indító szép Igével. Jó volt egész
évben érezni, megtapasztalni az Ige igazságát, Isten kegyelmét életünk minden
területén.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy diákjaink ismét elindultak különböző
versenyeken az elmúlt hetekben. Részt vettünk többek között a Németh József
matematikai versenyen, ahol több tanulónk is a dobogón végzett, valamint
további értékes helyezéseket értek el. Ennek köszönhetően a 12 iskola közül
az 1. helyen végeztünk és a kupa is hozzánk került. Bolyai Anyanyelvi Versenyen
30 iskola közül a 7. helyen végeztünk. A népdal éneklő versenyen pedig harmadik
helyezést és különdíjat érdemeltek tanulóink.
Hálatelt szívvel gondolunk az elsősök fogadalomtételére is. Jó volt együtt lenni,
látni és hallani a kisdiákok fogadalmát, Isten nekünk szóló üzenetével töltekezni.
Az adventi időszakban ismét csatlakozhatunk a karácsonyi ajándékgyűjtő
akcióhoz, mellyel a határon túli magyar iskoláknak, óvodáknak szeretnénk
segíteni. Részletes tájékoztatót erről iskolánk küldött a családoknak. Köszönjük
szépen mindazoknak a családoknak, akik szeretetteljes adakozásukkal,
segítőkészségükkel támogatják a határon túli magyar gyermekeket, iskolákat.
A másik lehetőség a cipősdoboz akcióba való bekapcsolódás erről is
tájékozódhattak.
Decemberi programjaink:
December 2-án (pénteken) az Adventi Szülői Klub alkalma lesz. Szeretettel várjuk
az érdeklődő szülőket.

December 5-én és 6-án: ebédfizetés lesz.
December 6-án (kedden) délután ellátogat hozzánk a Mikulás az alsó tagozatos
gyermekeink számára.

Első osztályosaink az óvodásokat köszöntik a héten Mikulás alkalmából.
December 8-án du. 16 óra 30 perckor a nagycsoportos óvodásokat várjuk a
Kóstolgató rendezvényünkre.
December 9-én (pénteken) a felső tagozatosak Mikulás rendezvénye lesz.
December 21-én (szerdán) 10 órától rendezzük meg hagyományos karácsonyi
fogadásunkat az osztályok számára.
A téli szünet 2016. december 22-től – 2017. január 2-ig tart.
Első tanítási nap: 2017. január 3. kedd.

Köszönjük mindazoknak, akik látják fáradozásainkat, és egész évben együtt
gondolkodtak és dolgoztak velünk – gyermekeinkért. Isten áldása legyen további
életükön!
Készüljünk várakozó szívvel és örvendezéssel karácsony ünnepére!

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk szeretettel: a
nevelőtestület

Túrkeve, 2016. december 1.

Áldás, békesség!

