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A február a Családi napközinkben a farsang jegyében ségét. Ezután követ-
telt. Készültünk dalokkal, mondókákkal. 13-án meg is tar- kezet t a mulat ság, 
tottuk kicsiny mulatságunkat. Ezen a napon már reggel iz- evés, ivás, tánc, me-
gatottan érkeztek a gyerekek és persze mi is. Nagyon sok lyen a vezetõség is je-
ötletes jelmez szü- len volt. A kicsik õket 
letett. Volt pillan- is táncra perdítették. 
gó nk , h er ce g- Kijelenthetjük, hogy 
nõnk, traktoro- nagyon jól sikerült ez 
sunk , ki sö rdö- a nap és bizony min-
gü nk , fo ci la b- denki jól elfáradt, de 
dánk, dominónk, megérte.
b o h ó c u n k  é s  A következõ hó-
micimackónk is. napban nagy erõkkel 
Term és ze te se n készülünk a tavasszal 
mi gondozónõk tartandó bálunkra, 
sem maradtunk amelyre minden ked-
je lm ez  né lk ül . ves érdeklõdõt szere-
Így gazdasszony tettel várunk. Bízunk 
és Milka tehenei benne, egy csodá-
is jelen voltak ezen a napon. Tízórai után gyors öltözködés latos, vidám estét tölt-
és arcfestés következett, majd megérkezett hozzánk Nagy hetünk majd együtt.
Tibi bácsi. A kicsik nagy ámulattal nézték, ahogyan zenélt 
nekünk és mi vele énekelhettünk. Megmutatta a hangsze- Áldott napokat kí-
reit is, melyeknek a kipróbálását a legkisebbek is nagyon ván a Csana!
élvezték. Ezúton is köszönjük neki mégegyszer  a kedves-

felkészítõjüknek, a Református Iskola dolgozóinak, akiket ven-
dégül láthattunk ezen a rendhagyó délelõttön!

Kovács Anita és Lingurár Judit
Óvodapedagógusok

A Kunhegyesi Református Általános / A gyermek esetleges betegségérõl, egészségkárosodásá-
Iskola és Óvoda ról, fejlõdési rendellenességérõl szóló egészségügyi doku-

az alábbiakról tájékoztatja az óvodás korú gyermekek szüleit. mentumok.
A Református Óvodába, A 2011. évi CXC. törvény értelmében: 

a 2014/2015-ös nevelési évre 8.§(1)Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötele-
2014. április 22-23 napján zettség kezdetéig nevelõ intézmény.

00 00 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján tör-8 - 17  óráig lehet óvodai felvételre jelentkezni!
ténik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel A jelentkezés helye: 
- harmadik életévének betöltése után vehetõ fel. a Kunhegyesi Református Általános Iskola 

(2) A felvételrõl, átvételrõl az óvoda vezetõje dönt. Ha a je-és Óvoda Titkársága
lentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek számát, Kunhegyes, Kossuth út 64.
az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz A jelentkezéshez szükséges okmányok:
a felvételre./ Szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

A gyermekek felvételérõl az intézmény vezetõje, a beiratko-igazolványa
zást követõ 15 napon belül értesíti a szülõt./ A gyermek születési anyakönyvi kivonata

Kunhegyesi Református Általános Iskola / A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcí-
és Óvoda Intézményvezetõjemet igazoló hatósági igazolvány

Itt a farsang, áll a bál
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