
 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők! 

Nemsokára véget ér egy újabb, talán nem is olyan régen kezdődött esztendő.  

Az éven át végzett, sokszor nehéz, megterhelő feladatok után az előttünk álló  

időszakban jó lesz egy kicsit megnyugodni, egymással többet együtt lenni. 

Bizonyára nem csak mi, gyerekek és felnőttek itt az iskolában, hanem Önök, 

szülők és családtagok is várják már, hogy meghitten, elcsendesedve tudjanak  

felkészülni advent ígéretének beteljesülésére. 

Szeretném megköszönni Önöknek mindazt a támogatást, együttműködést, amit 

a mögöttünk lévő hónapokban az Önök részéről megtapasztalhattunk.  

Voltak tanulókat, dolgozókat, családtagokat érintő betegségek, de Istennek hála, 

ezek gyógyulással végződtek.  

Voltak nehezebb időszakok, melyek alatt mindannyian igyekeztünk helytállni. 

Néha rögösebb  volt  az  út,  mint  amire  számítottunk,  de  bízom  benne,  hogy  

mindnyájan elértünk annak végére. 

Kívánom, legyen mindnyájuknak stresszmentes, harmonikus, betegségtől mentes 

az ünnepi időszak! Egészségesen, kipihenten várjuk vissza tanítványainkat a téli  

szünet után! 

A tanítási időből még visszavan pár nap. Ezek zömében a megszokott rendben 

zajlanak. Az alábbiakban az utolsó tanítási nap programjáról szeretném 

tájékoztatni Önöket. 

 

 

 

 

 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., kedd. Ezen a napon is a 

megszokott időben kell az iskolába érkezni, de tanítási órák nem lesznek. 

 

Az első két órában az osztálykarácsonyokat tartjuk. Osztályokon belüli 

szeretetvendégséghez lehet ételt, italt hozni, de kérem, legyenek figyelemmel a 

következőkre:  

- Ha lehet, egyesével csomagolt élelmiszert hozzanak a gyerekek. 

- A hozott ételt, italt azon a napon el kell fogyasztani, a szünet idejére nem  

  maradhat semmi a tanteremben. Ezért kérem, ne hozzanak túl sok mindent! 

 

 



 

 

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy aznap nem lesz iskolai étkezés, sem 

tízórai, sem ebéd. Kérem, ennek alapján készítsenek gyermeküknek elemózsiát! 

 

Az osztálykarácsonyok után együtt átmegyünk a Torockó téri református 

templomba, ahol 10,30 órakor kezdődik iskolai karácsonyi istentiszteletünk.  

Sajnos ezen szülők, családtagok idén nem vehetnek részt. 

 

Kérem, a keddi napon öltözzenek ünnepi ruhába a gyerekek, de egyenruha nem  

szükséges! 

 

Az ünnepség után a diákok hazamehetnek, további iskolai elfoglaltság nem lesz. 

Az istentiszteletnek kb. 11,15 órakor lesz vége. Kérem Önöket, erre az időpontra  

a  templomhoz  jöjjenek  értük!  Amennyiben  gyermekük  egyedül indulhat 

haza, azt legyenek szívesek jelezni a tanítóknak, osztályfőnököknek! 

 

Kedden az iskolából a templomba semmilyen iskolai felszerelést nem viszünk.  

A  tanszereket,  tornafelszerelést,  ruhaneműt,  stb.  kérem,  legkésőbb hétfőn 

vigyék haza a gyerekek! 

 

A karácsonyi szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3., hétfő.  

 

Kedves Szülők! 

Kollégáim és a magam nevében kívánok Önöknek, családjaiknak Istentől 

megáldott, kegyelemteljes, szeretetben bővelkedő karácsonyi ünnepeket, és 

reménységet, megújulást hozó boldog új esztendőt! 

 

Budapest, 2021. december 16. 

 

               Molnár Tímea 

   intézményegység-vezető 

 

„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek."  

        (Lukács 2,14) 

 


