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majd poszter készül a nyelvi laborunkba. Ezután játékos feladatok megoldása következett. Dél közeledtére kezdetét vette a
pizza evés, táborozásunk fénypontja!
Köszönjük ezt a feledhetetlen három napot Andi néninek és
Jutka néninek!
Gonda Katinka
6. osztályos tanuló

Elkezdődött az új tanév!
A nyári szünet után elkezdődött a 2016/2017. tanév. Iskolánk
augusztus 28-án tartotta a tanévnyitó ünnepséget, amelyre a
vasárnapi istentisztelet keretében került sor. A gyülekezet Nagy
Kálmán Nagytiszteletű Úr szívhez szóló szavait, majd Magyar
György Igazgató Úr beszédét hallgathatta meg. A tíz osztályban
220 diák kezdte meg tanulmányait. Közülük 22 gyerek az első
osztályban, akikre rendkívüli feladatok várnak: hozzá kell
szokniuk a rendszeres munkához, meg kell tanulniuk írniolvasni, eligazodni a számok világában.
Az elsősök az ünnepségen megkapták az iskola egyen
nyakkendőjét, amit ezután büszkén hordhatnak.
A harmadikosok kedves műsorral léptek fel.
A negyedik osztályosok esküt tettek, ők a nyakkendőjükre az
iskola jelvényét kapták.
A nyolcadikosoknak sem lesz könnyű. Nagy odaadással kell
tanulniuk, hogy felvegyék őket a kiszemelt középiskolába. A
sikeres felvételi érdekében iskolánk előkészítőt tart magyarból
és matematikából heti 2-2 órában. Emellett szakköri
foglalkozásokra is lehet jelentkezni.
Ebben a tanévben is sok program színesíti intézményünk
életét. Készülünk a novemberi jótékonysági estre, majd a
hagyományos egészségnapra, az Adventi szavalóversenyre, a
téli szünet előtt karácsonyi ünnepséget tartunk. Február a
farsang hónapja. Áprilisban, a költészet napján részt vehetünk a
városi szavalóversenyen. Ebben a hónapban lesz iskolánk
nagyszabású rendezvénye, a Reﬁ gála, melyre minden osztály
érdekes műsorral kedveskedik. Májusban az édesanyákat
köszöntjük. Ekkor kerül sor az országos kompetenciamérésre a
6. és 8. évfolyamokon. A tanév során folyamatosan nyílt órákon
vehetnek részt a szülők. Ezen kívül még sok-sok országos,
megyei, városi és iskolai megmérettetésen bizonyíthatják majd
tanulóink a tudásukat.
A felsorolt sok-sok feladathoz minden diáknak és tanárnak
kívánok erőt, kitartást!
Nagyné Smányi Hedvig

Hittanos tábor
2016 augusztusában a reﬁs gyerekek ismét részt vehettek a
hittanos táborban. A délelőttök első részében történeteket
hallhattak a tanulók a Bibliából. Utána énekeket tanultak és
csoportokba rendeződtek. 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. Közel 60
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 oktató
Csománé Fehér Andrea tanárnő volt. Több tanár és segítő
középiskolás diák is bekapcsolódott a munkába. A gyerekek
több 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 tízórai szünetben
pihenés és focizás következett. Mindenki jól érezte magát a

táborban. A gyerekek nevében is köszönöm Csománé Fehér
Andrea tanárnőnek az odaadó munkáját!
Nagyné Smányi Hedvig

