5. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Tehetséggondozás kiemelten az 1. osztályos tanulóknak az óvodai tehetséggondozó csoport munkájának folytatása az 1. évfolyamon. A Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő munkájának kapacitását kínálja fel a bejövő 1. osztályosoknak is.
A 2009. március 26-án tartott szülői értekezleten iskolai kiadványunkban tájékoztatást nyújtottunk át a szülőknek
2009. április 2-án (csütörtökön) a leendő 1. osztályos szülőknek mutatkoztak be a várományos pedagógusok 1-1
bemutató órával Koszorus Gyuláné matematika, Venyigéné Vad Anikó magyar, Kissné Tóth Edit angol, László
Zoltánné informatika. Játszóházi és kézműves foglalkozás a leendő 1. osztályosoknak a tanító nénik által meghatározott időpontban és helyszínen.
Az 1. osztályosok beíratásának ideje 2009. április 6,7,8. (hétfő, kedd, szerda)

SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI
FELHÍVÁS
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Szivárvány Óvodában 2009. április 6-7-8-án óvodai beiratkozás lesz
8-15-óráig.
Várjuk azon gyerekek jelentkezését, akik
2009. december 31-ig betöltik 3. életévüket.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- TAJ kártya
- lakcímet igazoló kártya
Szeretettel várjuk leendő kis óvodásainkat.
Németh Ernőné, óvodavezető

Kérjük Önöket, hogy Személyi Jövedelemadójuk 1 %ával támogassák az Óvodás Gyermekekért Nevelési
Alapítványt. Adószámunk: 18545128-1-09
Köszönettel:
Móra Tibor
a Kuratórium Elnöke

A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÍREI

Iskolánkban már hagyománnyá nőtte ki magát a Bocskai-napok. Idén rendhagyó módon nem októberben,
hanem február 5-én és 6-án lett megtartva.
Csütörtök
Az első nap csak a focistáknak és a kézilabdás csapatoknak volt dolguk. Hagyományosan ringbe szálltak –
iskolánkon kívül – a derecskei I. Rákóczi György
Gimnázium, a berettyóújfalui Arany János Gimnázium, a Bessenyei György Szakközépiskola és az Eötvös
József Szakiskola tanulói. Idén azonban eljött Borsról
a Tamási Áron Szakközépiskola is.
A mérkőzések másnap folytatódtak. A fociban az Eötvösből érkező fiúk, a kézilabdában a derecskei lányok
bizonyultak a legjobbnak.
Ezek a csapatok – a játék örömén kívül – értékes díjakat is nyertek. Iskolánk csapatai nem végeztek az első
három helyezett között, de derekasan és sportszerűen
játszottak, ezért nekik is gratulálunk!
Péntek
Pénteken több program volt, mint előző nap. 9 órától
kezdetét vette az iskola aulájában a műveltségi vetélkedő, ahol iskolánkat Barta Zsuzsanna (11. A),
Szőllősi Gergő (12. A) és Sípos Ádám (10. A) képvi-

selte. A feladatokat sikeresen teljesítették, így megérdemelten mondhatják magukénak a második helyet.
Az iskola első emeletén több verseny is zajlott: a sakk,
amelyen Kiss Miklós és Varga Zsolt (9. A) vett részt;
a rajzverseny, amelyen megint eredményesen végeztünk, hiszen Molnár Sándor (10. A) első, Miczura
Anikó (10. A) pedig második lett; a szépolvasás, amelyen Gáspár Barbara (10. A) második helyezést ért
el. Ezek mellett tanulóink még az informatika versenyen is részt vettek.
Nemcsak középiskolások, hanem általános iskolások is
összemérhették a tudásukat és a képességeiket. Voltak
a
helyi általános
iskolából,
Nagykerekiből,
Magyarhomorogról, Komádiból, Berettyóújfaluból is
diákok.
Az összesített eredményben iskolánk a harmadik lett.
Második az Arany János Gimnázium, az első pedig a
derecskei I. Rákóczi György Gimnázium lett. Gratulálok mindazoknak, akik részt vettek valamelyik vetélkedőn.
Remélem, hogy ősszel újabb sikeres és élménydús
Bocskai-napokról számolhatok be.
Kiss Anna, 11. A
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