„Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék,
és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.”
2Kor 4,15.

Szülői levél – szeptember
Kedves Szülők!
Örömmel, az új nevelési év várakozásaival, a mielőbbi találkozás izgalmával keresem meg Önöket
ebben a nevelési évben először levelemmel! Szeretettel várjuk óvodásainkat szeptember 4-én hétfőn
reggel minden csoportban!
Örömeink:
Hála Istennek, elég sok forrást tudtunk arra fordítani, hogy az idei nevelési évünk jól indulhasson.
Minden csoport 60.000.- forintot költhetett eszköztárának fölfrissítésére (játékok, fejlesztő eszközök),
csoportonként 20.000.- forintot költöttünk a kézműveskedés, ábrázolás eszköztárának
fogyóeszközeire (színes papír, ragasztó, ceruzák, gyurma, stb.).
A régi Julianna épületében lévő két csoportunk ideiglenes átköltöztetése az iskolába a nyár folyamán
megtörtént. Az iskolában kapott termeket, folyosót felújítva, a lehetőségekhez mérten az óvodai
használatra átalakítva kaptuk meg, saját kis melegítő konyhát is tudtunk kialakítani. A két csoporttal
együtt a vezetői iroda és a titkárság is átköltözött az iskolába. A Napraforgó, valamint a Madárka
csoportot az iskolába a Rottenbiller utcai bejáraton keresztül belépve a porta előtt elhaladva az első
emeleten rögtön balra, az óvoda részére fallal lezárt területen találhatják meg - az ajtón az óvoda
logója jól látható. Ugyanitt a folyosó végén kapott helyet az iroda is, ahol az óvodavezetőt és a
titkárságot is megtalálhatják.
A Városligeti fasor 29. sz. alatti telephelyünkön a nyár elején komoly csőtörés volt a konyhánkban,
meghibásodott a kaputelefon, a zár, mégis az örömeink között adhatok helyet ennek a hírnek, mert
mostanra minden hibát sikerült elhárítani, a konyhát rendbe tették, ki is festették. Ezen felül a
folyosókon is történtek javító festések.
Sok személyi változás is történt, nagy örömünk volt a nevelési évet záró értekezleten, hogy a Halacska
csoportban tavaly üresen maradt óvodapedagógusi állást és a nyugdíjba vonuló kollégánk helyén
üresen maradó munkahelyet is be tudtuk tölteni, tehát minden munkakörre megtaláltuk a megfelelő
kollégákat. Mivel frissen végzett óvodapedagógusokról volt szó, a tapasztalt kollégák mellé kellett
helyeznünk őket, az óvodapedagógusok körében változtatásokra, átszervezésekre volt szükség. Ez
megpezsdülést, frissítést jelentett számunkra, úgy éreztük, hogy Isten áldásával sikerült mindenkinek
a helyére kerülni.
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Nagy örömünk, hogy nagy lendülettel elindult az új óvoda építésének előkészítése, a hivatali
útvesztőknek a végén járunk, s hamarosan megkezdődik az érdemi munka.
Nehézségeink:
A nyáron mégis felborultak a terveink. A titkárságról Oroszi Dóra ment el, az óvodapedagógusok közül
pedig Felső Piroska érezte úgy, hogy Isten másfelé vezeti. Hála az Úrnak, a titkárságra hamar találtunk
új munkatársat, ezentúl Vitéz Júlia fogja elvégezni a szükséges feladatokat. Piroska csak július
legvégén távozott, az ő helyére én fogok belépni úgy, ahogy tavaly a Halacska csoportban dolgoztam
Bedő-Dobák Dóra pedagógiai asszisztenciája mellett. Az óvodavezető helyettesi feladatok ellátására
Vitézné Horváth Erika kapott megbízatást.
Az építkezés elindulása sok szervezési, adminisztratív és egyéb plusz munkákkal járnak, eléggé
megterheltek leszünk ebben az esztendőben is. Kérjük az Önök imádságát, megértését ebben az
időszakban, hiszen az a reménységünk, hogy ennek a terhelésnek igazán örömteli gyümölcsei lesznek.

Mindent, amit eddig tettünk az oviban, előre láthatóan folytatni tudunk. Ha Isten is úgy akarja, akkor
lesz néptánc, foci, sakk, zoo-pedagógia, táncház, fejlesztő foglalkozások, s természetesen a napi
pedagógiai munkát is végezni fogjuk. A programok beindulásáról azonnal tájékoztatjuk Önöket,
amikor már minden egyeztetést lefolytattunk a helyszínek és az időpontok tekintetében.
Az iskola épületében saját ritmusunk szerint fogunk élni, de alkalmazkodnunk kell az iskola rendjéhez
is. A bejárás a Rottenbiller utca felől lesz, mi csak azt a lépcsőházat használhatjuk, amelyiket a porta
előtt egyenesen elhaladva érünk el. Az óvoda 7 órakor nyit, előbb nem tudnak a szülők bejönni
hozzánk. (A nyitás időpontja mindkét telephelyünkön 7 óra.) Az iskola épületének használatával
kapcsolatos szabályokat pontosan közölni fogjuk az első napok tapasztalatai alapján.
Kéréseink:
Tavalyi tapasztalataink szerint az adatok sok esetben elavultak, ezért minden csoportban minden
gyermek szüleinek készítünk egy adatfrissítő lapot, kérjük, hogy mindenki töltse ki! Előre is köszönjük
fáradságukat.
Az új gyerekek családjait szeretném arról tájékoztatni, hogy kollégiumunkban az a szokás, hogy
felmérjük, hogy a szülők milyen mértékben szeretnék támogatni intézményünk munkáját esetleges
adományokkal. Óvodánkra tavaly terjesztettük ki ezt a szokást. Az év elején mindenkinek ki fogjuk
osztani az ezzel kapcsolatos információkat, űrlapokat is. Szeretném újra nyomatékosítani, hogy az
adományozás természetesen önkéntes, azonban nagyban segíti, hogy minőségibb eszközrendszerrel,
rendezvényekkel tudjuk végezni a munkánkat. A tavalyi adományokat ezúton is újra köszönjük
szépen.
A szeptember várható eseményei:
 3-án tanévnyitó istentisztelet, új dolgozóink fogadalomtétele a fenntartó gyülekezet
templomában /1071 Bp. Városligeti fasor 5./, az istentisztelet 10 órakor kezdődik;
 4-én első nevelési napunk az óvodában;
 13-án szülői értekezlet a Halacska csoportban;
 27-én összevont szülői értekezlet, amelyen az új óvoda építéséről tájékoztatjuk a szülőket.
Kitekintés októberre:
Október 19-én szüreti táncházat tervezünk a Kolompos együttessel.
A többi csoportban is megtartjuk a szülői értekezleteket.
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető sk.

