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                                                     Kedves Szülők! 

"Istenem, gyermekségemtől tanítottál engem;mindmáig hirdetem csodáidat." 

                                                                                                 (Zsoltárok 71,17) 

 
Az új tanév kezdetén szeretettel köszöntjük Önöket. Iskolánk 25. tanévnyitója alkalmából és a 

reformáció elindításának közelgő ötszázadik évfordulójának tanévében arra emlékeztet Isten 

Igéje, hogy mi, szülők és pedagógusok úgy lehetünk Urunk jó tanítványai, ha Őt követve, Őrá 

figyelve tanulunk és tanítunk, bizalommal adjuk tovább az örömhírt gyermekeinknek. 

Nagyon örülünk, hogy ezt az országos tanévnyitó keretében együtt ünnepelhettük meg. 

 

A nyári szünidő –reménységünk szerint –áldott találkozásokat, együttléteket, testi-lelki 

feltöltődést hozott mindannyiunk életében. Örömmel és hálával tekintünk vissza az iskola 

által szervezett táborra is. 

 

A nyári szünetben karbantartási, felújítási munkálatok is folytak iskolánkban. 

Sor került az épületekben külső és belső festésre, a Kossuth úton tetőfelújításra,  
Vásároltunk fénymásoló-gépet és más eszközöket. 

 

A tanévkezdéssel most itt is szeretnénk tájékoztatni a családokat a közelgő eseményekről: 

2016. szeptember 1. első tanítási nap, melyre a tájékoztatás alapján kell készülni. 

2016. szeptember 1. 1. osztályosok részére szülői értekezlet. 

2016. szeptember 5. a 6. és 6. osztály részére szülői értekezlet.  

2016. szeptember 7. a 2. és a 3. osztály részére szülői értekezlet 

2016. szeptember 8. a 4. osztály részére szülői értekezlet. Feltétlenül számítunk 

mindenkinek a megjelenésére. 

 

2016. szeptember 8-9. a 6-7. osztály természettudományos tehetséggondozásban résztvevő 

tanulói mátrai táborban fejlődnek. 

 

2016. szeptember 12-13: ebédfizetés a titkárságon 

 

2016. szeptember 22. a 7. és 8. osztály tanulói a Gulag pályázat keretében látogatnak a 

kistarcsai emlékhelyre. Mindezek költségeit a sikeres pályázatok biztosítják. 

Tehetséggondozói munkánkat kiváló akkreditációs címmel ismerték el, melyet 2016. október 

1-én ünnepélyesen adnak át számunkra. 
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Ismét figyelmükbe ajánljuk a havonkénti szülői levelet, melyben tájékoztatást kapnak az 

aktuális, soron következő programjainkról, feladatainkról. A levelek az iskola honlapján 

olvashatók. Látogassák rendszeresen honlapunkat, melyet folyamatosan frissítünk! 

 

Áldott iskolakezdést kívánunk mindenkinek szeretettel: a nevelőtestület 

 

2016. augusztus 31.  

 


