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„Mindeddig megsegített minket az Úr!+

(1Sámuel 7;12)
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket novemberi levelünkkel. Ennek az igének a
fényében válik nyilvánvalóvá mindannyiunk számára, hogy nemcsak erre a
hétre, de az előtte lévő és az azt követő időszakra nézve is számíthatunk a mi
Urunk mindenoldalú segítségére. Ezzel a köszönettel, hálával szeretnénk
megköszönni a tanév eddigi áldásait.
Méltó módon megemlékeztünk október 6-ról valamint 1956. október 23. 60.
évfordulójáról, mely alkalmából diákjaink szép emlékműsorral készültek.
Köszönet a felkészítésért és felkészülésért, valamint az emlékezéseken való
részvételért.
A reformációra készülve egész hetes programsorozaton vettek részt diákjaink,
ahol játékos keretek között mutathatták meg tudásukat. Részletes beszámolót és
fényképeket az iskolai honlapon találnak az érdeklődők.
Novemberi programjaink:
November 7. (hétfő): első tanítási nap a szünet után.
November 11: Bolyai magyar irodalom versenyen vesznek részt a 8.
osztályosok
November 14-én (hétfőn) és 15-én (kedden) ebédbefizetés lesz november
hónapra.
November 17-én (csütörtökön) délután a Magyar Tudomány Napjára
emlékezünk diákelőadással, a Túrkevei Református Iskoláért Alapítvánnyal
együtt. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket is.
November 24-én (csütörtökön) több diákunk indul a Simonyi Zsigmond
helyesíró verseny iskolai fordulóján.

November 25-én lesz az adventi gyertyagyújtás iskolánkban, melyre a termek
feldíszítve várják az ünnepet. Adventi szavaló és zsoltáréneklő versenyen
vesznek részt diákjaink Kunhegyesen.
November 27.: 1. osztályosok fogadalomtétele
November 28-án Németh József matematika versenyen lesznek diákjaink.
November 28-án alsós és felsős fogadóóra 16 óra 30 perctől.
Decemberi előzetes:
December – Mikulás rendezvények
December 12-13.: ebédfizetés
December 21.: karácsonyi ünnepség, utolsó tanítási nap
2016.december 22.– 2017. 01. 02. téli szünet
2016. december 24.: Szentesti istentisztelet
Első tanítási nap: 2017. január 3. kedd
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket is, hogy ebben az évben 295 e Ft érkezett az
1%-os felajánlásokból az Alapítvány számlájára, melyet ezúton is
megköszönünk. Kérjük továbbra is támogassák alapítványunkat, hogy minél
többet tudjunk a tehetséggondozói munkánkra fordítani..
Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk
szeretettel:
a nevelőtestület
Túrkeve, 2016. november 3.
Áldás, békesség!

