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Advent a Református Óvodában
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen.” (János 3,16)

Megváltó születik… A várakozás bármilyen helyzetben, 
- Karácsonyi mûsorral kedveskedünk a Sarepta Idõsek mindig izgalommal tölt el bennünket. Ez a várakozás életünk 

Otthonábanmindennapjaiban mégis áhított.Várjuk, mert régi idõket idéz. 
- Csoportjaink karácsonyaVárjuk, mert lelkünk ünneplõbe öltözik. Várjuk, mert egymásra 
- Közös karácsonyvárás a Református Általános Iskolábanfigyelhetünk. Várjuk, mert a szeretet átlengi. Várjuk, mert… 
Minden Kedves Gyermeknek, Szülõnek, Nagyszülõnek, 

Támogatónknak és valamennyi Olvasónak kívánunk boldog 
karácsonyi ünnepeket és Istentõl megáldott újesztendõt!

Református Óvoda Gyermekei és Dolgozói

Barangolás „Betû- és számországban” és 
annak határain kívül

Még csak 3 hónap telt el azóta, hogy elsõseim átlépték az 
iskola küszöbét és mégis mennyi minden történt velük az eltelt 
idõszakban.

Beilleszkedtek az iskola rendjébe, ritmusába, megismerked-
tek egymással és nevelõikkel. Felfedezték környezetüket, ját-
szottak az összes játszótéren és a mûfüves focipályán. Barátokat 
találtak. Megtanulták ki-bepakolni a táskájukat, megtalálni az 
adott óra tankönyveit, füzeteit és persze elkezdõdött a komoly 
munka a betûtanulás. Már 20 betût ismernek, írnak és olvasnak, 
amit meg nem azt igyekeznek kitalálni. Nagyon sokan szinte 
már minden szót elolvasnak és mindenbõl, mindenhol! Szá-

Mindenki másért és másképp, de ugyanazt a Jézust, „ki fogan- momra ilyenkor mindig élmény sétálni az elsõsökkel az utcán, 
taték Szentlélektõl, s születék Szûz Máriától”.A Református akik vígan betûzgetik a feliratokat! Számországban is nagy utat 
Óvodában természetesen jeles ünnep a Karácsony. Advent jártak be már eddig is, hiszen 10-es számkörben dolgoznak, 
idõszakában különösen nagy jelentõsége van a közösségek összeadnak, kivonnak, bontanak, a rettegett nyitott mondatok is 
együttlétének. Így mi is odafigyelünk, hogy a sok kis gyermek- értelmet kaptak és a szöveges feladatok sem maradnak megol-
lélek milyen módon fogadja be e jelentõs egyházi eseményt. datlanok.

Természetesen a tanuláson kívül rengeteg más is történt már 
velük, hiszen kétszer voltak színházban, rajzversenyen jeles-
kedtek, felléptek az énekkarosok a jótékonysági bálon, egy 

Úgy gondoljuk, minél több alkalom, együttlét, közös tevékeny- tanuló különdíjas lett egy országos szavalóversenyen. Sétáltunk 
ség, annál több élmény. Minél több élmény, annál nagyobb el- a piacon, mi több, kaptunk ajándékba rózsatövet, amit az iskola 
mélyülés.Íme, néhány alkalmunk, mely gazdagítja a gyermeki udvaron el is ültettünk. Minden gyerek egy csokija árát fel-
lelket, segít megteremteni az ünnepi hangulatot: ajánlotta a kárpátaljai gyerekek számára. Egészségnapon 

- Karácsonyi szöszmötölõ a szülõkkel közösen csapatban dolgoztak. Várják a Mikulást és amit a legjobban 
- Mikulás napi bûvész elõadás várnak az december 19., amikor a Szolnoki Szigligeti Színház 
- Mikulás-várás elõadására fogunk utazni és meg fogjuk nézni „Óz a nagy 
- Szeretetvendégség a Gyülekezeti teremben varázsló” történetét.
- Mézeskalács-sütés Kedves Jézuska, azt kívánom, hogy minden tanítványom 
- A Református Általános Iskola énekkarának mûsora az karácsonyfája alá egy szép mesekönyvet is tegyél!

oviban Kunné Pádár Gyöngyitanító néni

Refis hírek
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