„Mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik ”
Csel. 2,21.

Szülői levél – november
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm Önöket! Hálásak vagyunk Istennek, hogy nemcsak a bajban, hanem a
hétköznapokban is segítségül hívhatjuk Őt. Ezt is tesszük minden nap a gyerekekkel együtt. Az
alábbiakban tájékoztatom Önöket a novemberi mindennapjainkról.
Örömeink:
 Minden külön foglakozást sikerült elindítanunk.
 Jól sikerült az őszi táncházunk, nagyon jó volt fölszabadultan együtt lenni.
 A nevelés nélküli munkanapokon, az egyiken az iskolai tantestülettel közösen,
fölfrissülhettünk szakmai tudásunkban.
 A hosszú hétvégén kissé megpihenhettünk.
 Kedves gyermekek körében tölthetjük a mindennapi munkánk idejét.
 Újabb kolléganőnk néz gyermekáldás elé.
 Köszönünk minden szülői támogatást: imádságot, adományt!
 Fenntartónk összevont szülői értekezleten ad hírt az új óvoda építésének alakulásáról,
kilátásairól. Időpont: 2018. nov. 28. (szerda) 16.30; helyszín: Szabó Imre terem (gyülekezeti
terem)
Nehézségeink:
 Sajnos vannak kollégák, akik vagy saját maguk, vagy gyermekük miatt betegállományba
kényszerülnek időnként.
 Az áldott állapotban lévő kolléganőt is helyettesíteni kell novembertől.
 Túlterheltségünk miatt úgy döntött a nevelőtestület, hogy az idén nem szervezzük meg az
adventi vásárt. (Ezzel összefüggésben az vásár előkészítését szolgáló SzMK értekezlet is
elmarad, mivel okafogyottá vált.)
Kéréseink:
 Ne feledjék aláírni a szombati munkanapra az óvodai ellátás igényléséről szóló ívet!
 Kérjük, hogy az ügyintézés egyszerűbbé tétele miatt az étkezéslemondást lehetőleg email
formájában jelezzék (csipkebokor@fasor.hu). Ezt már Antal Ildikó óvodatitkárunk intézi.
(Természetesen továbbra is lehet telefonon is lemondani.) Reggel 9 óráig a következő napi
étkezést tudjuk lerendelni. Köszönjük azoknak a figyelmességét, akik törekednek arra, hogy
ne vesszen kárba étkezés, hiszen a le nem mondott ételt teljes áron (állami támogatás
nélküli ár) az óvodának kell kifizetnie.

A november várható eseményei:
 7-én ebédbefizetés első nap
 8-án szülői értekezlet a Napraforgó csoportban
 8-án Zoo-pedagógiai foglalkozások (nagyobb csoportokban)
 10-én szombati munkanap (csoportösszevonások)
 12-én iskolakóstolgató a Juliannában (16.00-tól 17.00-ig)
 13-án szülői imakör (a Julianna könyvtárában)
 14-én ebédbefizetés második nap
 14-én 8-tól 10-ig bemutató órák a Juliannában
 28-án összevont szülői értekezlet
Kitekintés decemberre:
 1-én szombati munkanap (24. hétfő helyett)
 6-án Mikulás (Fabula Bábszínház)
 15-én szombati munkanap (31. hétfő helyett)
 13-20. között karácsony ünneplése a csoportokban
 20-án munkatársi karácsony
 21-én szünet előtti utolsó nevelési nap
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető

