„Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van Tenálad ”
Jn. 6,68.

Szülői levél – január
Kedves Szülők!
Mindenek előtt Isten áldását, kegyelmét, jelenlétét kívánom erre az esztendőre minden családnak, akik
óvodánkhoz tartoznak! Ebben az esztendőben is mindennel az Úrhoz mehetünk és megyünk is, hiszen hová
máshová fordulhatnánk! Az az imádságunk, hogy az Ő beszéde hangozzék ne csak közöttünk, hanem a
szívünkben is!
Sajnálattal, mégis Isten gondviselése okán hálával adom hírül, hogy az új óvoda ünnepélyes átadására nem
kerül sor a tervezett január 27-i időpontban. A tornaterem födémjének olyan sérülésére derült fény, amely
még mindig a háború szomorú következménye. A födém eddig is életveszélyes volt, csak senki nem tudott
erről, s most Isten kegyelméből kiderült, mielőtt baj történt volna. Ez olyan többletmunkát jelent, amely miatt
az átadás ünnepélyessége semmiképpen nem valósult volna meg. Másik gondunk az elektromos kapacitás,
amelyet a szolgáltató még mindig nem tud biztosítani olyan mértékben, amilyenre a beüzemeléshez és a
későbbi működéshez szükség lenne. Elöljáróink úgy döntöttek, hogy az átadót ilyen körülmények között nem
tartjuk meg. Az építkezés azonban tovább folyik nagy erőkkel, s megvan a reménységünk, hogy tavasszal
birtokba vehetjük az épületet. Ennek pontos időpontját még nem látjuk. Levelem késlekedésére is az adott
okot, hogy vártam a helyzet alakulását.

Örömeink:
 Sok szép játékkal frissíthettük a csoportok eszköztárát karácsonykor (csoportonként 40.000.Ft-ot költhettek az óvodapedagógusok, valamint az alapítványunk támogatásából minden
csoport 20.000.- Ft értékű fakanálbáb készletet kapott).
 A Szivárvány csoportban munkába állt Istenes Rita, mint pedagógiai asszisztens.
 Jó volt kicsit megpihenni az ünnepek idején, kezdhetünk új lendülettel.
 Nagyon örülünk a hónak!
Kéréseink:
 Imádságot kérünk az óvodásainkért, a mindennapjainkért, az építkezésért!
A január várható eseményei:
 3-án a téli szünet utáni első nap
 8-án szülői imakör
 9-én ebédbefizetés 1. nap
 9-én SzMK értekezlet
 16-án iskolaérettséggel kapcsolatos szülői értekezlet nagycsoportosoknak (16. 30-tól a 2.
emeleten, 6.b terme)
 16-án ebédbefizetés 2. nap
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Kitekintés februárra:
 4-15 között fogadó órák lebonyolítása (ekkor tekinthetnek bele a szülő a gyermekek egyéni
fejlődési naplójába, melyet az óvodapedagógusokkal meg is beszélhetnek) a fogadó órákra
felkínált időpontokra a szülőknek kell jelentkezniük a csoportokban.
 6-án ebédbefizetés 1. nap
 12-én szülői imakör
 13-án ebédbefizetés 2. nap
 20-án tavaszváró vidám nap (jelmezes vidámság a csoportokban)
 25-től fényképezés
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető
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