9. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
A SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI

2007. januárjában elkészült és üzemel az óvodában a
„Só”– szoba. Első ízben óvodás gyerekek részére
tettük elérhetővé, de szeretnénk a város lakóinak is
segíteni. Bérletes formában szeretnénk működtetni,
előzetes időpont egyeztetéssel.
Belgyógyász szakorvos segítségét kértük, ennek
alapján megalkottuk a működés alapszabályzatát, mely
minden idelátogató számára kötelező a balesetveszély
elkerülése végett. Gyerekek csak szülői felügyelettel
tartózkodhatnak a „Só”-szobában.
Részletesebb felvilágosítást nyújtunk személyesen a
Szivárvány
Óvodában
vagy
a
430–096-os
telefonszámon. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szivárvány Óvodában a beiratkozás időpontja
2007. április 11-12-13-án lesz 8-16 óráig.
Beíratható az a gyermek, aki 2007. december 31–ig
betölti a 3. életévét.
A szülők a következőket hozzák magukkal:
- A gyermekek születési anyakönyvi kivonatát
- Lakcímbejelentő kártyáját
- A gyermek TAJ kártyáját
- A szülő személyi igazolványát.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Az óvodások közül 19 gyermek jár – minden hétfőn
délután – rajzfoglalkozásra a Kossuth úti iskola
épületébe ahol a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú
Művészeti Iskola kihelyezett tagozata működik.
Közülük Rácz Csegő 5 éves óvodás munkájával díjat
nyert egy rajzpályázaton.

Ismét szépül környezetünk, az óvoda udvara. A fenntartónk segítségével – a balesetveszélyesnek minősített –
minden homokozó fa szerkezetét, valamint fa szegélyét kicseréltük.
A csúszda alatt is „homok– árkot” alakítottunk ki, itt is szeretnénk a balesetet elkerülni. Minden homokozót
fertőtlenített, mosott homokkal töltünk fel. A biharkeresztesi KHT–val végeztetjük el ezeket a munkálatokat,
mintegy 485. 000 Ft értékben. Ezen kívül a Szivárvány Óvoda udvarán található összes udvari játék, padok,
asztalok újra festése megtörténik április 15–ig. Minden támogatónknak a segítségét köszönjük szépen!
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BIHARKERESZTES, 2007. Június 1-10.
Az idén 10 esztendős Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hagyományteremtő
céllal református művészeti fesztivált rendez.
A tíz napos fesztivál során HANGVERSENYEKRE, KONCERTEKRE, KIÁLLÍTÁSOKRA, SZÍNHÁZI
ELŐADÁSOKRA, ZENÉS IRODALMI ESTEKRE, GYERMEKPROGRAMOKRA
hívjuk és várjuk Biharkeresztes és a környék lakóit!
A fesztivál ünnepi nyitó istentisztelete 2007. június 1-jén lesz a biharkeresztesi református templomban, záró
rendezvénye pedig a már hagyományosan megrendezendő Bihari Regionális Gyermek és Ifjúsági
Néptánctalálkozó lesz június 9-én, melyet idén először, egy szakmai továbbképzéssel kötünk össze.
A programokról a Keresztesi Hírek következő számában olvashatnak részletesebben.
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

