„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem,
és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.”
Zsolt. 50,23.

Szülői levél – március
Kedves Szülők!
Még mutogatja erejét a tél, de mi már tudjuk, hogy eljön a tavasz. Olyan jó átvitt értelemben is így gondolnunk
a nehézségeinkre, hiszen az Isten iránti bizalom ad reményt nekünk. Most is van okunk a hálára!
Örömeink:
 Nagy erővel (egyelőre még inkább a bontás látványosságával) folyik az új óvodaépület kialakítása!
 Hasznos együttléttel készülhettünk a január 4-i szülői értekezleten nagycsoportosaink életének
izgalmas időszakára, az iskolába lépésre. Azóta lezajlottak a vizsgálatok, megtörténtek a Juliannába a
beiratkozások. Nagyon örülünk, hogy sok kis óvodásunkkal fogunk találkozni intézményünkben iskolás
korukban is.
 Kiegyensúlyozottan zárhattuk a költségvetési évet, s jó kilátásokkal indulhattunk az idei költségvetési
évbe is. Ezúton is köszönjük a szülői támogatásokat, az elszámolást valószínűleg a nevelési év végén
fogjuk kiküldeni.
 A szülők nagyrészével már megtartottuk a fogadó órákat, örömünk, hogy ezzel is erősödik a gyerekek
biztonsága, hiszen a körülöttük lévő felnőttek együttműködnek.
 Derűs napot tölthettünk a tavaszváró alakalmával, miközben a vezetői tanfelügyelet is lezajlott.
Márciusra várható események:
 Márc. 2-án keresztyén pedagógiai napon vettünk részt ekkor nevelés nélküli munkanap volt.
 Márc. 7. szülői értekezlet a Napraforgó csoportban
 Márc. 7. ebédbefizetés 1. nap
 Márc. 10. szombati munkanap, összevont csoportok
 Márc. 13. családi táncház a tornateremben a nemzeti ünnep alkalmából Teszáry Bori és Bandája
vezetésével (a hangosítást szakemberek oldják meg)
 Márc. 13. szülői imakör (az iskola könyvtárában)
 Márc. 14. ebédbefizetés 2. nap
 Márc. 15-16. munkaszüneti nap
 Márc. 20. intézményi szintű tanfelügyelet, amelyen a szülők képviselőivel is készül interjú (SzMK
szervezi, csoportonként két szülőre van szükség)
 Márc. 30. Nagypéntek, munkaszüneti nap
Kitekintés áprilisra:
Április 3-án nevelés nélküli munkanap (szakmai nap a korszerű eszközfejlesztésről az óvodában)
Április 5-én óvodanyitogató az óvodánk iránt érdeklődő családoknak, leendő óvodásaink szüleinek
Április 17-18. beiratkozás az óvodánkba
Április 23-24-ére tervezett papírgyűjtés az építkezés miatt, hely hiányában elmarad

Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető

