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„… nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” 

                                                                                                          (Róma 9,16) 

Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntjük Önöket márciusi levelünkkel. Örömmel és hálaadással tekinthetünk 

vissza az eltelt hónap eseménydús napjaira, a programokban gazdag időszakra. A fenti ige 

szerepel a református oktatás újraindulásának 25. évfordulójára készített ünnepi meghívón is. 

 

Februárban szülői értekezletet tartottunk minden osztályban, valamint a Kiváló diákok 

fogadásán is szép számmal vettek részt tanítványaink és a kedves szülők. A félévi 

értekezleten számoltunk be az elért eredményekről köztük, hogy a magatartás: 4,5, a 

szorgalom: 4,13 átlagot eredményezett a félévben. 

A farsangi mulatság mindannyiunk számára vidám, közös élmény volt–gyermekek és 

pedagógusok egyaránt nagyon jól érezték magukat. Hasonlóan jól sikerült az 1-2. évfolyamos 

tehetséggondozó program pályázata keretében a szegedi színházlátogatás. 

 

Diákjaink ismét készülnek és készültek iskolai és megyei versenyekre egyaránt. Az iskolai 

zsoltáréneklő versenyen az alsós korcsoportban Szabó Tímea 2 osztályos tanuló I., Vida Virág 

Lídia 2 osztályos tanuló 2. helyezést, Nagy Anikó 3. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 

Március heteiben diákjaink több tanulmányi verseny iskolai, városi megyei, vagy határon 

(helyesírás, Arany János, angol nyelv, matematika, vers-és prózamondó stb.) túli 

döntőjében vesz részt. 

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy adóbevallásuk 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 

Márciusi programjaink: 

 

Március 2-án Suliváró foglalkozás. 

Március 8-án: 5-6. évfolyam színházlátogatása Kecskeméten. 

Március 9 és 29 között: Nyílt órák az alsó és a felső tagozaton, ahová szeretettel várjuk az 

érdeklődő szülőket. 

Március 13. - 14-én (hétfőn, kedden) ebédfizetés nap. 

Március 15-én (kedden) ünnepi istentisztelet a szokott rend szerint. A színjátszó szakkör 

ünnepi műsora gazdagítja az ünnepséget. 

Március 20-án fogadóóra lesz az alsó és a felső tagozaton a szokott időben. 

Március 26-án: 2. osztály gyermek-istentiszteleti alkalma. 

 

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


Március 27-31 között Iskola hét, a működési engedély kiadásának 25. évfordulója 

alkalmából. 

Március 30-án: Tehetségnapi rendezvény 

Március 31-én: Ünnepi megemlékezés a református oktatás újraindításának 25. 

évfordulója alkalmából. Erre az alkalomra szeretettel hívjuk a szülőket és a volt 

diákokat is. 

 

Néhány áprilisi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Április 2: 1. osztály gyermek istentiszteleti alkalma. 

Költészet napi versenyek. 

Április 9-én 7. osztályos tanulók konfirmációja. 

Április 20-án Suliváró foglalkozás 

Április 24-25. az óvodai beiratkozás ideje. 

 

 

Az előttünk álló időszak feladataihoz is kérjük az Önök segítségét, támogatását. 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat kívánunk szeretettel: 

                                                                                                         a nevelőtestület. 

  

Túrkeve, 2017. március 1. 

 

 

 

 

 


