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Szülői levél január

2016. február
„Mert te Uram megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel”
(Zsolt 5,13)
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket februári levelünkkel.

Január közepén megírták a nyolcadikos diákok a központi felvételi vizsgát.
Köszönjük mindazoknak, akik imádságban hordozták gyermekeinket ezen az erőpróbán.
Isten kegyelméből ismét egy mozgalmas, munkás félévet zárhattunk.
A gyermekek a múlt héten megkapták a félévi értesítőket. Jó volt látni, hogy diákjaink
szépen teljesítettek, minden osztályban nagyon szép eredmények születtek.
Ennek eredménye volt a 2016. február 3-án megtartott Kiváló tanulók fogadása,
melyen ilyen nagy-létszámú diák (54) és szülő még nem vett részt. Gratulálunk!
Félévi értekezlet: 2016. február 8. tanítás nélküli munkanap.
Iskolánk leendő 1. osztályosok számára felvételt hirdet a 2016/2017. tanévre.
Ennek első mozzanataként a 2016. február 11-én és 25-én du. 16 óra 30 perckor Suliváró
foglalkozást tartunk leendő első osztályos gyermekeink és szüleik számára.
A felvételi eljárásról további információkat honlapunkon olvashatnak, illetve kérhetnek az
iskola vezetésétől.
Jelentkezni a honlapról letölthető és a titkárságról elvihető jelentkezési lapokkal lehet.
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy adóbevallásunk során a felajánlható 1%-ot
lehetőség van a Túrkevei Református Iskoláért Alapítványnak (adószám: 188408321-16 illetve a Magyarországi Református Egyháznak (technikai szám: 0066)
adományozni. Előre is köszönjük, amennyiben élnek ezzel a lehetőséggel, és támogatják
egyházunkat és iskolánkat.

Februári programjaink:
Február első két hetében szülői értekezletet tartunk minden osztályban. Az értekezlet
időpontjáról az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket.
A nyílt órák is megkezdődnek ezek időpontjáról is az osztályfőnökök tájékoztatják
Önöket.
A felsősöknek február 12-én15 és 18 óra között a tornateremen tartunk farsangot.
Az iskola vezetősége február 12-én továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját
a középiskoláknak, a tanulói adatlapokat pedig a győri felvételi központnak. Kérjük a
kedves szülőket, hogy továbbtanuló gyermekeik adatlapjának és jelentkezési lapjának
pontos kitöltésével segítsék a munkánkat.

A Kommunizmus áldozatainak ünnepsége 2016. február 28-án lesz de. 9 óra 15 perckor a
templomban.
Minden kedves családnak áldott napokat kívánunk szeretettel:
a nevelőtestület
Túrkeve, 2016. február

