5. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
A DEBRECENI KIRÁNDULÁS

A KIÁLLÍTÁS

Reggel izgatottan keltünk fel. 4 óra után elmentünk a művelődési ház elé. Ott felszálltunk a buszra. Utána elérkeztünk a
Lovarda elé. Dzsungel könyvét néztük meg. Nagyon jó volt
az előadás. Kaptunk csokimikulást és szaloncukrot. Azután
kimentünk a Főtérre, ahol gyönyörű kivilágítást láthattunk.
Csodálatos volt a debreceni karácsonyfa. Máskor is szívesen
sétálnánk erre.
3.b

Csütörtökön elmentünk az Idősek Otthonába. Megnéztünk
egy kiállítást, ahol sok érdekes dolgot láttunk: vert csipkét,
posztórátétet, kalászhímzést. Katika néni felsorolta a dolgok
nevét. Manyika néni, a kézműves csinált az osztálynak egy
hóembert és egy angyalkát csuhéból. Aztán visszajöttünk az
iskolába. Azt hiszem mindenkinek tetszett a kiállítás.
3.b

PIRUETT DANCE TÁNCSTÚDIÓ BIHARKERESZTESI GYERMEK TÁNCCSOPORT
Piruett Dance Táncstúdió biharkeresztesi gyermek tánccsoportja 2007. november 3-án a Magyar Látványtánc Szövetség Gödöllőn megrendezett Őszi Kupa versenyén "B" kategória 1. helyezést ért el.
Gyermekeinket Simonyi Kitty edző készítette fel a versenyre, melyen a "Babák Éjszakája" showtáncot adták elő.
A csoport táncban szereplő gyermekek: Balogh Vera,
Bodnár Anett, Sipos Saci, Szathmári Csenge, Vajas Dorka,
Ötvös Eszter /Berettyóújfalu csoport/, Barczai Blanka
/Berettyóújfalu csoport/
Bodnár Anett és Vajas Dorka a színpadi látvány tánc duó
kategóriában a "Keleti Varázs" showtánc előadásukkal
arany fokozatot nyertek.

A fotón a verseny után örömmámorban lévő lányaink, edzőjük és a nyert kupa látható.
A Szülők

SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI

Befejeződött az óvoda felújítása

2007. szeptember utolsó napjaiban indult el az óvoda felújításának programja, amely a következő átalakításokat tartalmazta:
1. Ablakok és külső bejárati ajtók cseréje. Az ennek köszönhető energia megtakarítás máris érezhető. A jól záródó ablakok, ajtók következtében hamarabb felmelegednek a csoportszobák, a mellékhelyiségek és a két
hosszú folyosó.
2. A vizesblokk, a gyermekmosdók teljes körű felújítása.
3. Az óvoda Alkotmány utca felőli bejáratánál akadálymentesítés.
4. Akadálymentesített mellékhelyiségek, amelyek a mozgáskorlátozott gyermekek kiszolgálására alkalmasak.
5. Tetőszigetelés, a további beázások elkerülése, megakadályozása miatt.
Biharkeresztes Város Önkormányzata nyújtotta be a nyertes
pályázatot, Barabás Ferenc Polgármester Úr kezdeményezésére,
mely
önrésszel
együtt
22.897eFt.
Az idejáró gyermekek, a szülők, a munkatársaim nevében
ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik kezdeményezésükkel, szervezésükkel, munkájukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy kellemesebb, otthonosabb, esztétikusabb körülmények között nevelhessük-oktathassuk az idejáró gyermekeket.
Mikulás az óvodában
2007. december 05-én járt az óvodába a Mikulás. A délelőtt
keretén belül először egy zenés előadáson vettek részt a

gyerekek, majd csoportonként találkozhattak a messziről
jött Mikulás bácsival, aki csomaggal jutalmazta őket. Az
ünnep folytatódott, hiszen december 06-án a Város Önkormányzata lepte meg egy csomaggal az óvodásokat. Köszönjük szépen.

Aranydiplomások

Gratulálunk Nekik, az élen járóknak, akik egyben példaképeink is. Akik hosszú évtizedeken át nevelték – oktatták az
óvodába járó gyermekeket, szervezték, irányították az óvoda mindennapi életét. 50 éve, hogy átvehették óvónői oklevelüket. Meghitt, bensőséges ünnep keretében kapták meg
Aranydiplomájukat a Debreceni Egyetem aulájában 2007.
október 13-án. Mizák Mihályné, Emike; Szűcs Andrásné,
Ica és Venyige Irén.
Még egyszer gratulálunk és köszönjük áldozatos munkájukat. További nyugdíjas éveikhez hosszú életet és nagyon jó
egészséget kívánunk.
Németh Ernőné óvodavezető
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