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„Értsétek meg, mi az Úrnak akarata –teljesedjetek be Szent Lélekkel.” 
                                                                                          (Efézus 5,17-18) 
Kedves Szülők! 

 
Szeretettel köszöntjük Önöket májusi levelünkkel. Hálás szívvel gondolunk vissza  áprilisi 

rendezvényeinkre, közös programjainkra. 

Megemlékeztünk a költészet napjáról, amely alkalommal versenyeztek tanulóink. Öröm volt 

látni, hallani őket, közvetlenül is részese lenni a sok szép versmondásnak. Íme néhány 

eredmény pl.:1. helyezett lett Zagyva Krisztofer 5. osztályos és Nagy Gréta 8. osztályos 

tanuló, 2. helyezett lett Nagy Anikó, Bencze Sára 2. osztályos, 3. helyezett lett Vágó Eliza 
Zoé 8. osztályos tanuló. 

Érdekes programok voltak a Föld napjához kapcsolódva, mind az alsó, mind a felső 

tagozaton. Hálás szívvel gondolunk vissza a családi vasárnapra, melyen a szülők, gyerekek, 

pedagógusok együtt tölthettek egy vidám délelőttöt. 

Mind e közben megszépült a Kálmán király út folyosója, az iskolaudvarunk az alsó tagozaton, 

szép virágokkal tettük még barátságosabbá a környezetet is.  

Májusi alkalmaink: 

Május 5-én (csütörtökön) 11 órakor mennybemeneteli istentiszteleten veszünk részt a 

templomban. Szeretettel hívogatjuk mindazokat, akiknek lehetőségük van eljönni ezen a 

délelőttön.  

Május 8-án (vasárnap) a zeneiskolai előadásra hívjuk szeretettel a családokat. 

 

Május 13-15: Határon túli kiránduláson vesz részt a hetedik osztály. 

Május 15-én (vasárnap) pünkösdi ünnepi istentisztelet a felső tagozatosok  

Május 18-án (szerdán) országos   mérés lesz 6. és 8. osztályosoknak. 

Május 20-án (péntek délután) Szeretethíd újra!  

Amennyiben szívesen csatlakozna gyermekével ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez, 

kérjük, jelezze ezt a vallástanárnál május 18-ig. Várunk mindenkit szeretettel, építsük együtt a 

szeretet hídját!  

Május 25-én (szerdán) kerül sor az országos kompetenciamérésre 6. és 8.  évfolyamon. Az 

érintett gyermekek 8 órától 12 óráig írják a tesztet, az 5. és 6. óra elmarad. A többi osztályban 

órarend szerinti tanítás lesz. 

Május 27-én (pénteken) gyermeknapi programok lesznek az iskolában. A nap részletes 

programjáról az osztályfőnökök értesítik Önöket. 

 

 

Júniusi előzetes:  

Június 1-8 között: belső vizsgák a 6., 7. és a 8. évfolyamon. A vizsgákról részletes 

tájékoztatást kaptak a tanulók és szüleik. 
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Június 9. 17 óra: Légy jó mindhalálig című musical előadás iskolánk tanulói és tanárai által, 

valamint a Túrkevei Református Iskoláért Akkreditált Tehetségpont szervezésében. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. 

Június 13.: Madarak és fák napja 

Június 15. szerda: utolsó tanítási nap 

Június 19. vasárnap: Ballagás, tanévzáró istentisztelet 

 

Nyári táboraink: 

Alsó tagozatosok részére 

Ideje: 2016. július 11- július 15-ig. 

Létszám: 40-45 fő. 

Részvételi díj: 3000 Ft.  

Jelentkezés: jelentkezési lappal és a részvételi díj befizetésével 2016. május 1.- 2016. május 

20-ig. 

 

Felső tagozatosok részére 

Ideje: 2016. július 18. – július 20-ig 

Létszám: 25-30 fő. 

Részvételi díj: 1500 Ft.  

Jelentkezés: jelentkezési lappal és a részvételi díj befizetésével 2016. május 1.- 2016. május 

20-ig. 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kíván: 

                                                                                                    a nevelőtestület 

                                                                              
 
Túrkeve, 2016. május 3.  

 

 
 


