„Palánták ők az Úrnak házában,
a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak”
Zsolt. 92,14.

Szülői levél – február
Kedves Szülők!
Miközben a megbetegedések időszakát éljük, már itt motoszkál bennünk a tavaszvárás derűje is. A
virágboltokban már látjuk a nárciszok, jázminok, más tavaszi virágok szépségét. Igénk is palántákról, virágokról
beszél. Olyan jó, hogy akik Isten kegyelméből, a megváltásból élünk, életkorunktól és évszaktól függetlenül
ilyen üdeséget, szépséget hordozhatunk az életünkben.
Gyorsan eltelt a január, benne vagyunk az ilyenkor szokásos fogadó órás időszakban, a nagycsoportosaink az
iskolába készülődés dilemmáiban. Adjon Isten ehhez bölcsességet, békességet a szívünkbe. Szeretném most is
megerősíteni, hogy fogadó órát bármikor lehet kérni az óvodapedagógusoktól és tőlem is. Ilyenkor azonban az
óvónénik maguk is szervezik a találkozásokat, hogy az elkészült fejlődési naplók tartalmát megoszthassák a
szülőkkel. Kérem, éljenek a lehetőséggel! Ha a sok fogadó óra miatt kevésnek tűnik a beszélgetésre biztosított
idő, nyugodtan kérjenek újabb időpontot!
Az előttünk álló hónap egyik derűs eseménye lesz a tavaszváró vidám nap, amikor jelmezt is szoktak ölteni a
gyerekek, talán még a felnőttek is. Az a kérésem, hogy olyan jelmezt válasszanak a gyerekeknek, amelyben jól
tudnak mozogni, nem izzadnak bele, s óvodánk szellemiségével összeegyeztethető.
Tájékoztatásul jelzem, hogy a megszokott fényképészünknek nem alkalmas a fényképezés időpontja, ezért
Szekeres János fényképész fogja fotózni a gyerekeket az idén.

Örömeink:
 Az óvodaépítés most már látványosan halad. Varrják a függönyeinket, elmentek a bútorok,
eszközök megrendelői.
 Jó légkörű és informatív volt az iskolára való felkészülés témájában megrendezett közös szülői
értekezletünk.
Kéréseink:
 Továbbra is imádságot kérünk az óvodásainkért, a mindennapjainkért, az építkezésért!
 Segítsék egy kis sütivel, gyümölcslével a tavaszváró vidám nap jó hangulatát! (Minden
csoportban az óvónénik fogják szervezni.)
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A február várható eseményei:
 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
 14-15. síszünet az iskolában (a létszám alakulásától függően lehetséges, hogy összevont
csoportokban dolgozunk)
 20-án tavaszváró vidám nap (jelmezes vidámság a csoportokban)
 25-én fényképezés a Városligeti fasor 29. sz. alatti épületben
 26-án fényképezés a Városligeti fasor 29. sz. alatti épületben
 27-én fényképezés az iskolaépületben lévő csoportokban
Kitekintés márciusra:
 6-án ebédbefizetés 1. nap
 a tervezett nevelés nélküli munkanap április elejére várható
 10-ig az óvodai szakvélemények kiadása az iskolaköteles korúaknak (a Julianna Iskolába
menőknek az iskolával egyeztetett időpontban adjuk ki)
 11 és 14. között a nemzeti ünnep megtartása a csoportokban
 13-án táncház
 13-án ebédbefizetés 2. nap
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető
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