„Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon.
Plánták ők az Úrnak házában, a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak.”
Zsolt. 92, 13-14.

Szülői levél – május
Kedves Szülők!
Május van, éppen egy ragyogó napsütéses hosszú hétvége után vagyunk. Nekem sokat jelentett, hogy ezekben
a napokban alkalmam volt gyönyörködni a virágzó természet pompájában. Tele van a szívem Isten iránti
csodálattal. Nagyon örültem a fenti igének, ami azzal bíztat bennünket, hogy az Ő újjáteremtő ereje,
Szentlelkének munkája a mi és a mi gyermekeink életében ugyanilyen szépséggel megvalósulhat.
Örömeink:
 Tovább folyik az új óvodaépület kialakítása!
 Néhány csoportban már lezajlott a második félév szülői értekezlete, jó volt belelátni a csoportok
fejlődésébe.
 Az intézményi szintű tanfelügyelet eredménye hálára indít bennünket, legyen minden dicsőség a mi
kegyelmes Istenüké, Aki meg tudja áldani a munkánkat! Ennek kapcsán önfejlesztési tervet fog
elfogadni a nevelőtestület, amelyet az eredményekkel együtt közzé teszünk majd a honlapon.
 Lezajlott az óvodanyitogató, amelyre sok érdeklődő szülő jött el. A beiratkozáson örömmel
tapasztaltuk a családok bizalmát, szeptembertől új gyerekekkel bővül óvodánk közössége.
Májusra várható események:
 anyák napi köszöntések a csoportokban
 május 2. - ebédbefizetés 1. nap
 május 8. – szülői imakör (az iskola könyvtárában)
 május 9. – ebédbefizetés 2. nap
 május 9. – szülői megbeszélés a Halacska csoportban
 május 15. – szülői értekezlet a Halacska csoportban
 május 16. – gyermeknapi buszkirándulás minden óvodásunknak (Sas-hegyi Látogatóközpont)
 május 17. – Bárányka csoport évzáró
 május 23. – néptáncosok évzáró bemutató foglalkozása
 május 24. – Halacska csoport évzáró
 május 29. – Madárka csoport évzáró
 május 30. – Napraforgó csoport évzáró
 május 31. – Szivárvány csoport évzáró
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.
Kitekintés júniusra:
Június 2-ra családi hajókirándulást terveztünk. Sajnos nem sikerült hajót bérelnünk, ezért a program
bizonytalanná vált. Pontos jelzést a következő hetekben adunk.
Június 3-án a templomban istentisztelet keretében ballagnak a nagycsoportosaink.
Június 4-én tartjuk a nevelési évet záró értekezletünket. (Ekkor kb. 16 óráig lesznek óvónők a csoportokban,
pontos tájékoztatást adunk majd.)
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető

