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Az õsz elsõ hetei a beszoktatással teltek a Családi napközi Halacska csoport régi gyerekei és gondozónõi is nagy kedves-
Csillag csoportjában. Ezek a hetek nem csak az újonnan érkezett séggel és szeretettel fogadták az érkezõket. A kicsik is nagy ér-

deklõdést mutattak társaik iránt. Mind egyre ügyesebbek és önál-
lóbbak lesznek. Van olyan gyerekünk, aki bilirõl WC-re szokott, 
de olyan is, aki már önállóan öltözik. Napról-napra nagyobb ér-
deklõdéssel fogadják a foglalkozásokat is. Jó látni, hogy a gye-
rekekre milyen pozitív hatással van a környezet. Mára 
elmondhatjuk, hogy sikeresen feltöltöttük a Csillag csoportot, 

gyerekek számára voltak izgalmasak, hiszen új gondozónõk lé-
vén nekünk is be kellett szoknunk, de próbáltunk mindig helyt-
állni. Folyamatosan érkeztek az új gyerekek hozzánk. Ki 
könnyebben, ki nehezebben szokta meg az új kis környezetét. A 

amely szeptember elsõ napjaiban még üresen kongott, ma már 
tele van élettel, gyerek zsivajjal, nevetéssel és néha sírással. Így 
a már megújult kis csoporttal együtt készülhetünk a majd közel-
gõ ünnepekre. Hisszük és reméljük, hogy eseményekben és él-
ményekben gazdag év áll elõttünk. Csodás napokat kíván a 
Csana.

Fehér Ibolya
Kovács Anita
Gondozónõk

Kedves Szülõk! Kedves leendõ Elsõsök!

A Kunhegyesi Református Általános Iskolában november hó-
5. FOGLALKOZÁS Téma: naptól kezdõdnek a szöszmötölõ foglalkozások. Az elsõ alka-

Március - Tavaszvárólommal lehetõség nyílik az iskola megtekintésére, majd a közös 
tevékenység keretében az egymással való ismerkedésre is.

6. FOGLALKOZÁS Téma: A foglalkozások a témához kapcsolódóan kézügyességet, 
Április - Húsvétbeszédkészséget, mozgást fejlesztõ tevékenységbõl állnak. 

7. FOGLALKOZÁS Téma:1. FOGLALKOZÁS Téma:
Augusztus - Itt az iskola2013. november 13. - Az iskola bemutatása

15 óra - Õszbúcsúztató
A beiratkozás után: 0. szülõi értekezlet.- Egészség

Augusztusban 20-a után 3 napos gólyaprogram de. 9:00-12:00 2. FOGLALKOZÁS Téma: 
óráig.December - Karácsonyváró

Családlátogatások megkezdése augusztusban.3. FOGLALKOZÁS Téma: 
Január - Sportdélután

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt!

4. FOGLALKOZÁS Téma: 
Magyar György Kunné Pádár GyöngyiFebruár - Farsangoló

igazgató tanító néni

Refis hírek
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