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Anyák Napi ünnepség a Református Családi Napköziben
„Mi még kicsik vagyunk, nagyot nem mondhatunk…”, de
akárhogy is van szerepelni az édesanyák, a nagymamák és rokonok elõtt csodálatra méltó mód tudtak a kettõ éves piciny gyermekek a családi Napköziben.

Sokójuknak elsõ szereplésük volt, mégis fegyelmezetten,
mosolyogva végig mondták az összes verset, dalt az ünnepélyen, amit hosszú hetek óta minden nap gyakoroltunk. Szerencsére a jó Isten is úgy gondolta csak délután essen az esõ és
mire színpadra léptünk hét ágra kisütött a Nap. Természetesen
azért énekeltünk neki a gyermekekkel, hogy biztos legyen a
szép idõjárás a mûsorra.
Alvásidõ után lázasan készülõdtünk, mert tudtuk jön anya,

mama és a család többi tagja,
hogy megnézzék milyen ügyesek is vagyunk. Felöltöttük magunkra ünneplõ ruhánkat, megcsinosítottuk frizuránkat és
gyakoroltunk és gyakoroltunk
a mûsor elõtt is, hogy biztos
legyen a siker.
Judit néni kiment elõször és
köszöntötte anyáékat, majd mi
vonultunk ki Kitti-, Ibolya- és
Mesike néni irányításával és
sok szeretettel és köszönettel
övezve elmondtunk a verseket
és dalocskákat Édesanyánk
köszöntésére.
Reményeink beigazolódtak a
mûsor végére, mert az öröm
könnycseppjei elõbújtak az
édesanyák szemébõl. Szüleink, nagyszüleink és gondozónõink
egyaránt büszkék voltak ránk, mert nagyon ügyesek voltunk.
Bízunk benne, hogy az elkövetkezõ Gyereknapunkon is ilyen
ügyesen szerepelünk majd.
Áldott Napokat Kívánunk!
Árvai Judit Renáta
Gondozónõ - Református Általános Iskola

Most búcsúzunk…
… pedig nem is olyan rég volt, hogy elsõsökként érkeztetek
az óvodából hozzánk. Nem megy nehezen felidézni az izgalmat,
amivel vártunk titeket. Ketten veletek, reggeltõl estig – tanítási
órákon, napköziben. Csodaszép négy év volt, gyerekek, és
ennél már csak egy jobb lehet: újból ugyanez :) A fõszereplõk
serege változott, bennünk az izgalom, a kitartás cseppet sem, és
következett egy újabb négy év. Délelõtt, délután együtt… mára
azonban ennek is vége.
Drága nyolcadikos, negyedikes lányok, fiúk. Jó volt veletek,
köszönjük, és további sikeres, szép életet.

Legyen az olyan édes, mint a torta, amit utószor együtt
elcsipegettünk!
Pál Magdolna és Török Tünde tanító nénik
Kossuth Tagintézmény

