6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI
FIATAL ÉLETEK MÁRCIUSA…
A tavasz nagyon sokunk legkedvesebb évszaka. A
komor sivárságú hidegből és fénytelen napokból ránk
fénylik a természet. Magával hozza sok-sok kincsét,
amit rég vártunk: a világosságot, a napfényt, a kibomló
rügyeket, a friss illatú tereket, a madarak egymásnak
üzenő koncert-kavalkádját.
Március az újjászületés, az élni akarás, a tavaszkezdet
hónapja, a történelmünk legnagyobb ünnepéé, a
március
15-ei
forradalomé.
A
keresztesi
megemlékezések fényét külön kiemelte az, hogy a
legfiatalabb generáció fogalmazta meg számunkra
március 15-e üzenetét.

A negyedikesek ünnepi színpadi „forgatagából” nem
hiányzott Petőfi, Széchenyi és Jókai sem. A Nemzeti
dal együtt harsogott refrénje „Rabok tovább nem
leszünk” betöltötte a csarnok nézőterét.
A szülőföld szeretetéről énekelt dalban, valamint a
nemzetiszín szalaggal
átkötött
barka-aranyeső
csokorban tanulóink a fiatal életek márciusát
nyújtották át.
Ehhez a megemlékezéshez kaptuk ajándékba a
nagyobbak táncban elmondott műsorát. Sinka István
finom lépésekbe szőtt balladája az ünnepi est
koronájaként bizonyította: fiataljaink őszinte szívvel
állítottak emléket 1848 hőseinek. Nagy Zoltánné

AZ 1. ÉVFOLYAMOSOK BEÍRATÁSA

„NYITOTT KAPUK”

Időpontja:
2007. április 11. (szerda) 8-16 óráig
2007. április 12. (csütörtök) 8-16 óráig
2007. április 13. (péntek) 8-12 óráig

A következő tevékenységeket szervezzük „Nyitott
kapuk” címmel, melynek célja az óvodából iskolába
kerülő gyerekek átmenetének segítése, szüleik
tájékoztatása

A Hősök tere 15.sz. alatti iskolaépület emeletén a volt
gazdasági iroda helyiségében.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
- óvodai szakvélemény
- orvosi igazolás
- diákigazolvány igényléséhez 1 db igazolványkép és
550 Ft
Az
ingyenes
tankönyvigényléshez
szükséges
nyomtatvány kitöltése az arra jogosultaknak.
A szülőknek a beiratkozáshoz kell nyilatkozniuk
írásban, hogy igényelnek-e napközi otthoni,
iskolaotthoni ellátást, kérnek-e tízórait, ebédet.

- A gyerekek csoportba sorolásának kihirdetése (írásos
formában)- szülők tájékoztatása
2007. május 7.
- Szülői értekezlet az 1. évfolyamosok szüleinek –
tanító nénik megismerkedése a szülőkkel
2007. május 16. 16.00 óra Széchenyi úti iskola épülete
- Délutáni foglalkozások szervezése a leendő 1.
évfolyamosok részére – a tanító nénik és a gyerekek
kölcsönös megismerése
2007. május utolsó hete
- Az óvodavizsga megtekintése – a gyerekek
megismerése
2007. június
Nagy Zoltánné igazgató

ARTISTA HISTÓRIA
Az Állami Artistaképzõ Intézet nagysikerű
előadást mutatott be március 26-án délután a
Városi Sportcsarnokban.
Az Artista história című előadásuk a történelmi
korokon kalauzolta át a nézőket, és ámulatba
ejtő produkciót adtak elő a fiatal artisták.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

