„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben…!”
1. Kor. 16,13.

Szülői levél – október
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm Önöket! Az alábbiakban röviden tájékoztatok arról, hogy hogyan indult el az
évünk, mi várható a közeljövőben.
Örömeink:
Az étkezési szolgáltatónkkal, a Gastro-stúdióval nagyon meg vagyunk elégedve, a gyerekek
fogyasztásán is látjuk, hogy ők is élvezik a sokkal háziasabb ízeket, változatosabb étlapot.
Minden csoportban elindult a hétköznapi élet, a kicsik között a befogadás, beszokás időszaka zajlik,
már látunk mosolygós új kis óvodásokat is…
Az új óvoda építése tovább zajlik, már tervezgetjük a berendezését, összeállítottuk a beszerzendő
eszközök, bútorok listáját.
Nehézségeink:
A külön foglalkozások megszervezése komoly feladat (leginkább a hely biztosítása). Októberben
minden elindul, de a néptánc valószínűleg csak a második héttől.
Kéréseink:
Kérjük, hogy aki csak teheti a külön foglalkozások végére jöjjön a gyermekéért, hogy a 29-ből jövő
gyerekekkel minél kevésbé terheljük az iskolaépületben lévő csoportokat.
Októberben lesznek olyan munkanapok, amelyeken várhatóan kevés gyermek lesz, ilyenkor
csoportösszevonások lesznek. Már most kérjük, hogy amikor kitesszük az igényfelméréseket,
szíveskedjenek kitölteni. Lesznek nevelés nélküli munkanapok is, ezeket igyekeztünk úgy alakítani,
hogy az iskolai szünetek idejére essen, amikor amúgy is kevesebben lennénk. Az év elején kiadott
eseménynaptárhoz képest változás lesz az egyik ilyen nap esetében, mert az óvoda
nevelőtestületének és az iskola tantestületének közös szakmai napot szervezünk.
Az október várható eseményei:
 2-án szülői értekezlet a Szivárvány csoportban
 3-án SzMK-ülés
 3-án ebédbefizetés első nap
 10-én ebédbefizetés második nap
 11-én Zoo-pedagógiai foglalkozások (nagyobb csoportokban)
 13-án szombati munkanap (csoportösszevonások)
 18-án Őszi Kolompos táncház a tornateremben
 18-án szülői imakör (a könyvtárban)







22-23. (hétfő, kedd) munkaszüneti napok
25-én szülői értekezlet a Madárka csoportban
26-án nevelés nélküli munkanap közös szakmai nap a kollégium pedagógusainak
29-én nevelés nélküli munkanap szakmai továbbképzés az óvodapedagógusoknak
30-31-én őszi szünet az iskolában, várhatóan összevont csoportok lesznek az iskola kérésére a
29. sz. alatti épületben (az iskolában építési munkálatok lesznek)

Kitekintés novemberre:
5-9. a gyülekezetünk gyermek-evangélizációt szervez
10. szombati munkanap
14. SzMK-értekezlet
30. adventi vásár

Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető

