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Vöröskereszt Bázisiskolája

Szülői levél

2017. február
„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én
megnyugosztlak titeket.”
(Mt, 11.28)

Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket a februári levelünkkel.
Szeretnénk néhány gondolattal visszatekinteni januári eseményeinkre.
Mind az alsó mind a felső tagozaton osztályozó értekezlet keretében zártuk az első félévet.
Nyolcadikos diákjaink megírták a központi felvételi vizsgát matematikából valamint magyar
nyelv és irodalomból.
A múlt hét végén a gyermekek megkapták a félévi értesítőket.
Diákjaink ismét szépen teljesítettek, minden osztályban nagyon szép eredmények
születtek. Büszkék vagyunk rájuk. Ennek a munkának eredménye, hogy több tanulónkat
behívták a megyei Simonyi Zsigmond helyesíró versenyre, valamint, a megyei Kenguru
matematika versenyre és a hetedik évfolyamon pedig a megyei angol versenyen vesznek
részt a közeljövőben diákjaink.
Tájékoztatunk arról, hogy iskolánk felvételt hirdet leendő első osztályos tanulók
számára a 2017/18-as tanévre.
A felvételi eljárás folyamata:
1. Intézményvezetői és pedagógusi beszélgetés a szülőkkel, valamint a gyermek Suliváró
foglalkozásokon való részvétele, melynek első alkalma 2017. február 16-án du. 16 óra 30
perckor kezdődik.
2. A Suliváró foglalkozáson a leendő elsős kisdiákkal folytatott játékos foglalkozás,
képességfelmérés
3. A lelkészi ajánlás.
Jelentkezni a honlapról letölthető (2017. január 16-tól) illetve a titkárságról elvihető
jelentkezési lappal lehet.
Jelentkezési határidő: 2017. március 20.
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy adóbevallásunk során a felajánlható 1%ot lehetőség van a Túrkevei Református Iskoláért Alapítványnak (adószám: 18840832-1-16),
illetve a Magyarországi Református Egyháznak (technikai szám: 0066) adományozni. Előre is

köszönjük, amennyiben élnek ezzel a lehetőséggel, és támogatják egyházunkat és iskolánkat,
óvodánkat.
Februári programjaink:
Február 1- 8.: Szülői értekezletek
Február 2.: Kiváló tanulók fogadása
Február 3.: Megyei matematika verseny az alsó és a felső tagozatos tanulók részvétele.
Február 10. (): tanítás nélküli nap, / félévi értekezlet/.
Február 13-án (hétfőn) és 14-én (kedden) ebédbefizetés lesz február hónapra.
Február 15.: 8. osztályosok felvételi lapjának továbbítása
Február 16-án (csütörtökön) Suliváró foglalkozást tartunk alsó tagozaton a leendő első
osztályosoknak.
Február 17-én (pénteken) Farsangot tartunk az alsó tagozaton.
Február 19-én emlékezünk meg a Kommunizmus áldozatairól a felső tagozattal együtt..
Február 24-én felsős farsang lesz.
Minden kedves családnak Istentől áldott, békés napokat kívánunk.
Túrkeve, 2017. február 1.
.
Szeretettel: a nevelőtestület

