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keresztrejtvényt fejtettek. A déli harangszóra a két csoport
összeült és kezdetét vette a pizzázás.
Köszönjük ezt a feledhetetlen három napot Andi néninek és
Jutka néninek!
Rézsó Nóra, Apostol Inez és Gonda Katinka
7. osztályos tanulók
IX. Matematika tábor
A nyári szünet végén ismét nagy szeretettel vártuk azokat a
gyermekeket, akik 1-2 nap erejéig szeretnének egy kicsit a
matematikával foglalkozni. Ezen a nyáron két csoportra
bontottuk a jelentkezőket.

Augusztus 23-án
a 2-3. évfolyamos
tanulókat vártuk az
iskolánkba. Játékos, kompetencia
jellegű, logikai és
elgondolkoztató
feladatcsoportokkal foglalkoztak.
Szünetben vendégeink voltak 1-1 jégkrémre. Sajnálták, hogy nekik most csak egy
nap jutott, de jövőre már ők is egy évvel idősebben, másik
csoportban lehetnek majd velünk.
Augusztus 24-25-én negyedik osztálytól vártuk a gyerekeket a
Siloam Központban lévő Erdei iskola részünkben kialakított
termekben. Reggel az iskolabuszokkal szállítottuk ki a gyerekeket és a foglalkozások végén is várt ránk a buszunk. Első nap
egymásra épülő, nyomozós feladatsort kaptak, amit csoportokban
együttműködve kellett megoldaniuk, második nap vicces,
logikai, ﬁgyelmet és kitartást igénylő feladatok következtek
szintén csoportokban. A legügyesebb csapatok apró jutalomban
részesültek és mindenki egy kis matekos tanszerrel térhetett haza.
Mindkét nap a tábor zárásaként igénybe vettük a Siloám
Központban található medencéket, jakuzzit. Nagyon jó volt a
nagy melegben egy kicsit megmártózni, örültünk a lehetőségnek!
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egy kicsit a matematikát is.
Négyesiné Gál Mónika
Türmerné Gorzás Katalin matematika tanárok
Hittanos tábor
2017 augusztusában a reﬁs gyerekek ismét részesei lehettek a
hittanos tábornak. A tábor fontos üzenete a következő volt:
„Legyél te is reformátor!” A délelőttök első részében történeteket
hallhattak a tanulók a Bibliából. Utána énekeket tanultak és
csoportokban folytatták a délelőttöt. A ﬁnom tízórai után a
csapatok ellátogattak a kijelölt állomásokra, ahol érdekes
feladatokat kellett megoldaniuk. A kérdések a reggel tanult
történetekhez kapcsolódtak, de az ügyességi feladatok sem
maradhattak el. A napot közös barkácsolással zárták. Az utolsó
nap végén eredményhirdetésre került sor. Bármilyen helyezést is
értek el a gyerekek, mindannyian ajándékban részesültek:
hasznos apróságokat és édességeket kaptak. Közel 50 gyerek vett
rész az 5 napos programsorozatban és mindenki nagyon jól érezte
magát. Mindannyian köszönik kedves lelkészeinknek, Váradiné
Vajas Kati néninek és Váradi Laci bácsinak, hogy megszervezték
és lebonyolították ezt a tartalmas tábort! Köszönik a munkába
bekapcsolódó pedagógusok, a volt reﬁs diákok segítségét és az
iskola támogatását!
Nagyné Smányi Hedvig
Úszó tábor
A nyári reﬁs úszó tábor az idén is két hétig tartott. Az oktatást
Csománé Fehér Andrea tanárnő szervezte és bonyolította le..
Több tanár és segítő középiskolás diák is bekapcsolódott a
munkába. A gyerekek három csoportban vehettek részt a délelőtti
oktatáson. A nagyok a mély vízben gyakorolhattak, és új
úszásnemeket sajátíthattak el. A többiek ügyesen siklottak, tudtak
víz alatt tempózni. Közülük néhányan át is mehettek a
nagyokhoz. A kisebbek közül is sokan megtanultak úszni. A
tízórai szünetben pihenés és focizás, játék következett. Mindenki
jól érezte magát a táborban. A gyerekek nevében is köszönöm
Csománé Fehér Andrea tanárnőnek az odaadó munkáját!
Mindannyian várjuk a jövő évi tábort!
Nagyné Smányi Hedvig
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Köszönjük iskolánk támogatását, a tábor így a gyerekeknek
ingyenes volt valamint a segítő diákok munkáját és azt is, hogy
majd 30 gyermek minket választott és nem csak minket, hanem
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