„Elfáradnak az ifjak és megtántorodnak a legkülönbek is;
De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…”
Ézs. 40,30-31.

Szülői levél – április
Kedves Szülők!
Így tavasszal fáradtak szoktunk lenni. Tavaszi fáradtság… A nevelési év utolsó szakaszának kell még
nekifeszülnünk. A tavasz a megújulás ideje, mi pedig éppen húsvét után lelki megújulásban is lehetünk. Isten
azt ígéri, hogy aki Benne bízva feszül neki a fáradtsága ellenére is a feladatoknak, az átéli Isten megújító
kegyelmét, hatalmát. Vágjunk hát bele a még előttünk lévő feladatokba!
Örömeink:
 Tovább folyik az új óvodaépület kialakítása!
 Az óvoda munkatársai hasznosan tölthették az elmúlt időszak nevelés nélküli munkanapjait:
keresztyén pedagógiai nap márc. 2-án; fejlesztő eszközökkel, közöttük óvodában hasznosítható
digitális eszközökkel ismerkedtünk ápr. 3-án.
 Örömmel építhettük a nemzeti ünnepen nemzeti identitásunkat a táncházban.
 Lezajlott az intézményi szintű tanfelügyelet, eredményét a napokban várjuk. Külön köszönjük az SzMK
szervező munkáját, illetve azoknak a szülőknek a fáradságát, akik eljöttek a szülői interjúra.
 Áldott hetünk volt húsvét előtt, amikor a csoportokban a gyerekekkel közösen mélyülhettünk el az
ünnep üzenetében.
 Az ünnep után visszatérve az „Óvodanyitogatót” szerveztük meg. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan
érdeklődnek óvodánk iránt.
Áprilisra várható események:
 ápr. 10. szülői értekezlet a Madárka csoportban
 ápr. 10. szülői imakör
 ápr. 11. ebédbefizetés 2. nap
 ápr. 17-18. beiratkozás
 ápr. 19. szülői értekezlet a Bárányka csoportban
 ápr. 21. szombati munkanap
 ápr. 25. szülői értekezlet a Szivárvány csoportban
Kitekintés májusra:
Május első napjaiban anyák napi köszöntések a csoportokban.
Várhatóan május 16-án gyereknapi ajándékul óvodai kirándulás a gyerekeknek (ez még szervezés alatt van).
Május utolsó napjaiban évzáró ünnepségek a csoportokban.
Szeretnénk ezúton is megerősíteni, hogy adóbevallásunk során a felajánlható 1 %-ot lehetőség van a
Csipkebokor Református Óvodai Alapítványnak (adószám 10702019-48081403-51100005), illetve a
Magyarországi Református Egyháznak (technikai szám: 0066) adományozni. Akinek személyi jövedelemadó
bevallásának határideje május 22., az adója 1+1 százalékának felajánlását is eddig a határidőig teheti meg.
A felajánlásokat előre is köszönjük.
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető

