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„Megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta 

van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” 

                                                                                                          (Ézsaiás 53,5) 

Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntjük Önöket márciusi levelünkkel. Örömmel és hálaadással tekinthetünk 

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

 

Februárban szülői értekezletet tartottunk minden osztályban, valamint a Kiváló diákok 

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

és pedagógusok egyaránt nagyon jól érezték magukat.  

Diákjaink ismét szépen szerepeltek iskolai és megyei versenyeken egyaránt. Az iskolai angol 

nyelvi versenyen 5-6. osztályos korcsoportban pl. Magos Vilmos 6. osztályos tanuló I., a 

Németh József megyei matematikai versenyen Kereszti Édua Sarolt 5. osztályos tanuló 3. 

helyezést, Kereszti Villő Mikolt 3. osztályos tanuló 5., Monoki János 5. osztályos tanuló 5., 

valamint a 3. osztályos Nagy Gréta 6. helyezést ért el. 

 

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 10-én Suliváró foglalkozás. 

Március 14-én (hétfőn) munkaszüneti nap. 

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

ünnepi műsora gazdagítja az ünnepséget. 

Március 18-án hit-és erkölcstan óra a leendő 1. osztályosok számára 8 órától 845-ig.  

Március 20-án 7. osztály konfirmál. 

Március 21-én fogadóóra lesz az alsó és a felső tagozaton a szokott időben. 

 

Március 24-29 között tavaszi szünet lesz. Szünet utáni első tanítási nap március 30. szerda. 

 

 

 

Néhány áprilisi programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket: 

 

Április 7-én Suliváró foglalkozás. 

Április 8.: osztályok a szabadban pályázat megvalósítása. 

Költészet napi versenyek. 
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Április 10-én 1. osztályos tanulók gyermek-istentisztelete. 

Április 14-én és 15-én beiratkozás az általános iskola 2016/2017. tanév 1. osztályába. 

Április 17-én 2. osztályos tanulók gyermek-istentisztelete. 

Április 25-26. az óvodai beiratkozás ideje. 

 

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. 

 

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

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és a feltámadás biztos reményében 

megélt húsvéti ünnepeket kívánunk szeretettel: 

                                                                               a nevelőtestület. 

 

Túrkeve, 2016. március 

 

 

 


