TRƯỜNG MẦM NON NINH PHÚ TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN NĂM HỌC
MỚI 2017-2018

Hòa với không khí tưng bừng chào mừng ngày khai giảng năm học
mới trong cả nước, ngày 5/9 Trường Mầm non Ninh Phú tổ chức chào mừng
“Ngày hội đến trường của bé” năm học 2017-2018. Trong không khí tưng
bừng, vui tươi, phấn khởi của ngày đầu năm học mới, cùng với sự quan tâm
của lãnh đạo các cấp, các ban ngành đoàn thể của địa phương, phụ huynh
học sinh, nhà trường đã tổ chức phần lễ và phần hội với những tiết mục hát
múa sôi động của các cháu mẫu giáo đã góp phần cho không khí ngày hội
đến trường của bé thêm sinh động, các cô giáo và các cháu. Trường Mầm
non Ninh Phú quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch trong năm học
đã đề ra
Sau đây một số hình ảnh trong buổi lễ

Cô Trương Thị Xinh – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu.

Lễ đón các các cháu 3 tuổi vào trường

Bà Trương Thị Xinh - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Ông Phan Thanh Sinh - Phó chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo.

Phần Hội: Tổ chức các tiết mục văn nghệ chào đón năm học mới

Tiết mục nhảy “Bống bống bang bang”

Tiết mục múa “Vui đến trường”

Tiết mục hát múa “ Ngày đầu tiên đi học” của cháu Khánh Huyền

Tiết mục Erobic “Cười lên bạn nhé”

Không phụ công sức luyện tập của cô giáo và trẻ, các tiết mục văn nghệ
mang đến nhiều niềm vui cho các cháu học sinh trong nhà trường và c n cả
niềm tự hào, phấn khởi của toàn thể các đại biểu và các bậc phụ huynh tại
buổi lễ, buổi lễ khai giảng thật sự trở thành ngày hội khai trường vui tươi,
đầy ý nghĩa đối với các cháu. Góp phần làm cho buổi lễ thành công tốt đẹp.

