N yári él et az isk ol ában
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ltelt az első tanév azóta, hogy fenntartó váltás
következett be intézményünk életében. A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
fenntartása alatt is arra törekszünk, hogy az iskolánkba
járó gyerekek minél jobban érezzék magukat.
ppen ezért, tartalmas nyári programokkal
készültünk számukra. Ezek között szerepelt
két Erzsébet – tábor és az egész nyár folyamán
működő tanoda. A felsősök Fonyódligeten
tölthettek el egy hetet, az alsósok
közül pedig 27 diák napközis
táborban vett részt.
elejthetetlen volt a
Fonyódligeten eltöltött
hat nap. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
segítségével
ingyenesen jutottak el tanulóink a
Balaton partjára, ez hatalmas terhet vett
le a családok válláról. A legjobb programok
között a vitorlázás szerepelt, melynek keretében
életmentést és elsősegélynyújtást tanulhattak, ezen
kívül kipróbálhatták a sárkányhajózást is. Sétahajóval
eljutottak Badacsonyba, az itt eltöltött délelőtt nagyon
jól sikerült.
legnagyobb élményt azonban maga a fürdőzés
illetve a vízi vidámpark jelentette. A gyerekek
a tábor területén sem unatkoztak, mivel különféle
sportágakban próbálhatták ki magukat. Esténként, a
tábor többi lakójával ismerkedtek, barátkoztak, hiszen
színes programok várták őket, például mozi, disco,
koncert, csapatépítő est tette emlékezetessé ezeket a
napokat. A tanulók maradandó élményekkel gazdagodva
érkeztek haza.
017. július 3-án pedig megnyitotta kapuit a
Napközi Erzsébet-tábor iskolánkban. Élményszerű,
szórakoztató programokon vettek részt kisdiákjaink.
Minden napra jutott egy –egy izgalmas program. Az
első nap délelőttjén, pólókat készítettünk, örömmel
láttuk, hogy a gyerekeink milyen ügyesen megoldották
a feladatot. A délután folyamán sportvetélkedővel
töltöttük az időt. A második nap kézműves foglalkozást
tartottunk. Mindenki elkészítette a saját ízlésének
megfelelő ékszereket (nyaklánc, karkötő, gyűrű). A
következő napon Tisza- parti sétát tettünk, út közben
sokat beszélgettünk arról, hogyan tudjuk megvédeni
környezetünket. Készítettünk gyümölcssalátát, melyet
közösen fogyasztottunk el a nap végén.
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5. oldal
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legemlékezetesebb természetesen a Nyíregyházi
Állatparkba tett kirándulás volt. Kisdiákjaink
fóka-showt láthattak, majd a papagájok bemutatóját
élvezhették. A gyerekek leírhatatlan élményeket
szereztek ez alatt a pár nap alatt, miközben sokat
játszottunk és nevettünk. Egész nyáron tárt kapukkal
várta a diákokat a tanoda. A hangsúly nem az egyéni
képességfejlesztésen volt, hanem azon, hogy
hasznosan tölthessék el a szabadidejüket.
olt családi nap, ahol a
szülők és a gyerekek
együtt főztek és játszottak.
Ezen kívül kézműveskedéssel,
sporttal, filmvetítéssel, gyalog
és bicikli túrákkal színesedtek
napjaik. Betekintést nyertek a
mezőgazdasági munkálatokba. A
tanodások legjelentősebb eseménye
az volt, hogy ők is eljuthattak egy Balaton
parti táborba. A tanoda nevelői büszkén figyelték, hogy
a változatos programok alatt (hajókirándulás, fürdőzés,
kézműveskedés, drámajáték), a tiszaburai és a tiszabői
diákok jó kapcsolatba kerületek egymással.
ontosnak tartom megemlíteni, hogy az elsős
tanító nénik, továbbképzésen vettek részt,
annak érdekében, hogy szakmai tudásukat bővítsék.
Céljuk, hogy az óvodából érkező gyerekek a lehető
legjobban érezzék magukat az iskolában. A fenntartónak
köszönhetően, az elsős kisdiákjaink új bútorzattal
felszerelt tantermekben kezdhetik meg az első iskolai
évüket.
z alatt az idő alatt, amíg a gyerekek élvezték a
nyári szünetet, az iskola teljes vizes blokkját
felújították. Megtörténtek a tantermek tisztasági
meszelései és örömmel tudatjuk, hogy épül a műfüves
focipályánk.
lköszöntünk öt év után Varga Sándortól, aki
intézményvezetői feladatokat látott el. Új
igazgatónk, Tar Lajos megkezdte intézményvezetői
tevékenységét. Megismerkedett a nevelőtestület
tagjaival.
antestületünk
nevében
kívánok
minden
jót a szülőknek, gyerekeknek, a falu egész
lakosságának a következő tanévhez.
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