
             Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 

  5420 Túrkeve, Kossuth L. út 15.        OM: 035917 

      e-mail: iskola@kevirefi.hu    

             www.kevirefi.hu      

    Vöröskereszt Bázisiskolája                                        Szülői  levél 

                                                                                       2016. október 

„Mindent, amit szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében 

tegyétek, hálát adva az Atya Istennek Őáltala.” 
                                                                                                (Kolossé 3,17) 

 

                                 Kedves Szülők! 

 

Szeretettel köszöntjük Önöket októberi levelünkkel. Választott Igénk hálaadásra 

bátorít bennünket –ezzel a hálával tekinthetünk vissza az évkezdés első heteire.  

Bízunk benne, hogy mindnyájan túljutottunk a tanévkezdés nehézségein, és a 

gyermekek megszerették, megszokták a közösségüket, új tanáraikat. Már 

szeptemberben megkezdődtek a NTP pályázatai.  A  6-7. osztály a Mátrában 

kirándult, a 7-8. osztály a közelgő évforduló alakalmából Kistarcsán és a 

Terrorháza Múzeumban emlékezett az elődök hősiességére. 

 

Honlapunkról és a szülői levelekből tájékozódhatnak iskolánk életének aktuális 

eseményeiről. 

Ebben a tanévben újdonság a felsős tanárok egyéni fogadóórájának a rendje, ezt 

honlapunkon olvashatják illetve gyermeküktől is tájékozódhatnak. Kérjük, 

bátran keressék fel a szaktanárokat, éljenek a lehetőséggel. Az alsó tagozaton 

maradt az egységes időpont. 

 

Októberi programjaink:  

Október első hetében elindultak a szakköri foglalkozások –igen színes, 

változatos kínálattal.  

Október 10-én (hétfőn) és 11-én (kedden) ebédbefizetés lesz október hónapra. 

20 napra fizetünk:  

Október 6-án (csütörtökön) az aradi vértanúkra emlékezünk. Ünnepi műsorral 

a színjátszó szakkör készül.  

Október 14-én (pénteken)  több diákunk indul a Bolyai Matematikaversenyen, 

valamint a mezőtúri Kollégium országos Benkő Gyula versenyén 

Október 15-én, szombaton nincs tanítás. 

Október 17-én alsós fogadóóra 16 óra 30 perctől. 
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Október 23-án (vasárnap) megemlékezést tartunk az 1956-os forradalomról 

Október 24–től  28-ig Reformáció hete 

Október 24-én Mezőtúron a Reformáció versenyen vesznek részt diákjaink. 

Október 28-án (pénteken) lesz az utolsó tanítási nap az őszi szünet előtt de. 11 

órakor ünnepi istentisztelet a reformáció alkalmából. 

Október 31. hétfő: munkaszüneti nap (egyben a reformáció ünnepe). 

November 1. kedd: munkaszüneti nap, országos ünnep. 

  

Novemberi előzetes:  

Az őszi szünet (hivatalosan) november 2-től 4-ig tart. 

November 7. (hétfő): szünet utáni első tanítási nap 

November 11. (péntek): Bolyai Anyanyelvi Verseny 

November 17. (csütörtök): Magyar Tudomány napja 

November 27. (vasárnap): Első osztályosok fogadalomtétele 

 

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 gyermekeinkre fordítani. 

 

Minden kedves családnak áldott hétköznapokat és ünnepnapokat kívánunk 

szeretettel:  

                                                                a nevelőtestület 

Túrkeve, 2016. október 3.  

                                                                 Áldás, békesség! 

 

 


