A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola hírei:
Karácsonyi ünnepvárás

December 20-án délelőtt az Irinyi utca elejére helyezett fenyő díszruhába
öltöztetésével kezdődött a 2018-as karácsonyváró programsorozat a vértesi
településrészen.
A délutáni szabadtéri rendezvény 3. osztályos Irinyis diákok versmondásával és
Menyhárt Károly polgármester úr köszöntő beszédével indult.
Ezt követően a református és katolikus egyházak képviselői továbbították karácsonyi
gondolataikat, majd a Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde Irinyi utcai tagóvodájának
növendékei jártak vidám, téli táncot. Az ünnepi műsort az iskolánk tanulóiból álló
Dimitrifjak karácsonyi története zárta.
Karácsonyi történet a rögtönzött színpadon

Az érdeklődő tömeg

A műsorszámok után indult a karácsonyi kirakodóvásár, ahol jelképes összegekért
kézműves tárgyakat, karácsonyi ajándékokat lehet vásárolni, illetve különböző
pavilonokban felajánlásoknak köszönhetően ingyenesen forró tea, forralt bor, sült
krumpli, sült tök, gofri, kókuszgolyó, mézeskalács és szaloncukor várta a rendezvényre
látogatókat.

Nagy az érdeklődés a sátrak előtt

Vásárfiában sem volt hiány

Az ünnepvárás december 21-én, pénteken iskolánk tornatermében folytatódott.
A karácsonyi hangulatot a 3. osztályosok szívhez szóló története alapozta meg.
Ezúton is gratulálunk a résztvevő gyerekeknek és a műsort összeállító nevelőknek
(Nagyné Kiss Etelka és Tóthfalusiné Bubrik Beáta) a meghitt pillanatokért!
Folytatásként a jelenlévő több, mint 200 fő közös éneklésével fokozódott az
ünnepvárás és a karácsonyi hangulat.

Félév végéhez közeledve az első félévben valamilyen területen kiemelkedő
teljesítményt nyújtó diákok és felkészítő nevelőik is szóbeli igazgató elismerésben
részesültek a rendezvényen.
Ünnepi műsort adott a 3. osztály

Iskolánk legaktívabb és legeredményesebb versenyzői felkészítőikkel

Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal
segítették ünnepváró programjainkat:
-Létavértes Város Önkormányzata
- Városi Könyvtár és Művelődési Ház
- Gyermeksziget Óvoda ÉS BÖLCSÖDE Irinyi utcai tagóvodája
-Takács-Szilágyi Tímea és Titkó István lelkészek
- Vértesi Református Szeretetház
-DIMITRIFJAK Szilasi Zsanett vezetésével
- Városi Önkormányzat Napközis konyhája
- Vértesi Irinyi Nyugdíjaskör
- Szőlősgazdák Egyesülete
- Képviselőtestület
- Szűcs Sándor, Belényesi Imre (fenyőfa adományozók)
- Irinyi János Általános Iskola tanulói, szülői közössége, valamennyi dolgozója

Félévzárás
A 2018/2019-es tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. A tanulókat és a
szülőket 2019. február 1-én értesítjük az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.
Tanítás nélküli munkanapok:
-

2019. január 25. (péntek) félév előtti osztályozó értekezlet
- 2019. február 4. (hétfő) félévi nevelőtestületi értekezlet

Valamennyi diákunknak és szüleiknek ötösöktől hemzsegő, eredményes évet
kívánunk 2019-ben!
Jákóbné Szilágyi Éva
iskolai tudósító

