„… ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok
egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Jézus Krisztusban
adott jutalmáért.”
Fil. 3,14.

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 3-án, hétfőn
reggel minden csoportban!
Örömeink:
10 éve indult az óvodánk!
Hála Istennek, elég sok forrást tudtunk arra fordítani, hogy az idei nevelési évünk jól indulhasson.
Minden csoport 40.000.- forintot költhetett eszköztárának fölfrissítésére (játékok, fejlesztő eszközök),
csoportonként 20.000.- forintot költöttünk a kézműveskedés, ábrázolás eszköztárának
fogyóeszközeire (színes papír, ragasztó, ceruzák, gyurma, stb).
Óriási öröm, hogy munkaerőforrásainkat bővíthettük két pedagógiai asszisztenssel (Halacska és
Madárka csoportban fognak dolgozni).
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy most úgy látszik, minden álláshelyünket be tudtuk tölteni.
Sok személyi változás is történt, erről már egy előzetes levelemben írtam tájékoztatást.
Az új óvoda építése folyamatban van, jelentős az előrehaladás.
Új szolgáltatót találtunk a gyermekek étkeztetéséhez, akivel már most sokkal zökkenőmentesebb az
együttműködés (pl. az a reménységünk, hogy nem fog késni az ebéd). A kóstolások alapján pedig úgy
érezzük, hogy háziasabb ízekkel fognak találkozni a gyerekek.
Nehézségeink:
Az építkezés folyamata eljutott az új óvodaudvar kialakításának megkezdéséhez, így egy ideig nem
tudjuk használni az udvarunkat, ami az iskolaépültnél volt. 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.
Kéréseink:
Tavalyi tapasztalataink szerint az adatok sok esetben elavultak, ezért kérjük, hogy ne feledjék el
jelezni az adatokban történő változásokat (pl. lakcím).
Folytatjuk azt a szokást, hogy felmérjük, hogy a szülők milyen mértékben szeretnék támogatni
intézményünk munkáját esetleges adományokkal. Óvodánkra immár két éve terjesztettük ki ezt az
iskolában már bevált rendszert. Az év elején ki fogjuk osztani az ezzel kapcsolatos 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:
 2-án tanévnyitó istentisztelet, új dolgozóink fogadalomtétele;
 3-án első nevelési napunk az óvodában;
 5-én és 12-én étkezés befizetése;
 22-én családos hajókirándulás az egész óvodával;
 a csoportok szülői értekezleteiről később tudunk tájékoztatást adni.
Kitekintés októberre:
Október 3-án SzMK értekezletet,
18-án szüreti táncházat tervezünk a Kolompos együttessel.
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető

