„Várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk
és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. ”
Tit. 2,13.

Szülői levél – december
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm Önöket! Elérkezett az esztendő ünnepi időszaka. Jó nekünk, hogy ismerhetjük
azt az isteni szeretetet, amely nem pénzben, anyagiakban csillogásban mutatkozik meg, hanem egy
Személyben, az Isten Fiában! Miközben mi is igyekszünk szépen feldíszíteni az óvodát,
megajándékozni a gyerekeket, a lényeg abban jelenik meg, hogy csendben körül álljuk Isten igéjét az
adventi koszorú gyertyáinak fényénél. Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a novemberi
mindennapjainkról.
Örömeink:
 Már ott vannak az új óvoda udvarán a felállítandó mászókák, játékok tartozékai. Egyre
látványosabban készül az épület. Jó volt tájékoztatást kapni az összevont szülői értekezleten.
 Sikerült megszerveznünk minden helyettesítést.
 Élhettük a hétköznapjainkat békességben.
 Óvodásaink szépen fejlődnek, csoportjaink közösségi élete szeretetteljes, jó légkörű.
 Sikeres az a törekvésünk, hogy a gyerekek minél több lehetőséget kapjanak a szabad játékba
épülő, életkoruknak megfelelő fejlődésre. (Erre irányulnak az idei vezetői szakmai
ellenőrzések.)
Nehézségeink:
 Sajnos továbbra is vannak kollégák, akik vagy saját maguk, vagy gyermekük miatt
betegállományba kényszerülnek időnként.
 A Szivárvány csoportba fölvett kolléganő nem kezdte meg a munkát (meggondolta magát).
 A Napraforgó csoportban egy óvodapedagógus hiányzott novemberben. December elsejétől
pedagógiai asszisztenst veszünk föl a csoportba, mivel óvodapedagógust nem találtunk. (Ez
persze abban az értelemben öröm, hogy Niki néni mégsem lesz egyedül.)
Kéréseink:
 December 20-án (csütörtökön) ünnepeljük meg a munkatársakkal a karácsonyt Isten igéje
köré gyűlve. Ezen a napon az a kérésünk, hogy aki teheti du. ½ 4-ig, legkésőbb 4 óráig vigye
el gyermekét, hogy egyik kollégánknak se kelljen kimaradni a közös áhítatból, együttlétből. 4
óra után önkéntesek fognak vigyázni a gyerekekre az iskolaépületben (½ 4-kor indulnak át a
29. sz. alatti épületből a még ott lévő gyerekek az iskolaépületbe.)
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 December 10-én lesz a gyülekezet időseinek adventi együttléte, amelyen hagyományosan
nagycsoportosaink megajándékozzák őket egy kis óvodás szolgálattal (éneklés, karácsonyi
alkalomhoz illő köszöntés). Az idén a Szivárvány csoport szolgál ezen az alkalmon. Az a
kérésünk, hogy a Szivárványos gyerekek erre a napra úgy készüljenek, hogy délután ½ 5-re
érnek vissza a csoportba. A szülőktől kérjük, hogy ne vigyék el hamarabb a gyerekeket
(különórák miatt se).
 Hordozzuk egymást imádságban!
A december várható eseményei:
 1-én szombati munkanap, ügyelet
 3-án a csoportokban megkezdjük az adventi ünneplést
 5-én ebédbefizetés első nap
 6-án Mikulás alkalmából Fabula Bábszínház délelőtt a gyerekeknek, jön hozzánk a Mikulás
 10-én a Szivárvány csoport köszönti a gyülekezet időseit adventi alkalmukon
 12-én ebédbefizetés második nap
 15-én szombati munkanap (eddigi adataink alapján ügyeleti ellátás)
 13-án karácsony megünneplése a Halacska csoportban
 14-én karácsony megünneplése a Madárka csoportban
 17-én karácsony megünneplése a Szivárvány csoportban
 18-án karácsony megünneplése a Napraforgó csoportban
 19-én karácsony megünneplése a Bárányka csoportban
 20-án munkatársi karácsony
 21-én téli szünet előtti utolsó nevelési nap
Kitekintés januárra:
 3-án a téli szünet utáni első nevelési nap
 9-én SzMK értekezlet (! az év elején kiírthoz képest változás!)
 16-án szülői értekezlet nagycsoportosainknak az iskolaérettség témájában
 27-én az új óvoda épületének ünnepélyes átadása istentisztelethez kapcsolódóan
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető
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