„Boldog nép az, amelyik tud neked ujjongani,…!
Nevednek örvendeznek minden nap…”
Zsolt. 89,16-17.

Szülői levél – március
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntök minden családot, kívánom, hogy a tavasz derűjében tudjunk örülni Istennek, az Ő
áldásainak minden nap!
Jó volt látni a sok vidámságot a csoportokban a tavaszváró napunkon. Köszönjük a sok-sok finomságot, amit a
szülők küldtek, hiszen a jókedv a jó étkekkel is növekszik! Különösen köszönjük, hogy többen saját kezűleg
készült fánkkal, palacsintával, sütivel ajándékoztak meg bennünket.

Örömeink:
 A tavaszváró nap vidámsága
 Az óvodaépítés továbbra is jól halad. Megérkeztek az első bútorszállítmányok is!
 Sok óvodásunk jelentkezik a Julianna iskolába, így tőlük nem kell elszakadnunk.
 Ha Isten is úgy akarja, a Városligeti fasor 29. sz. alatti épületünkből május elején átköltözünk
az új óvodába!
Kéréseink:
 Továbbra is imádságot kérünk az óvodásainkért, a mindennapjainkért, az építkezésért!
 Március végére készül el az óvodánk, áprilisban fog zajlani a használatba vételi engedélyek
beszerzése. A bútorokat lapra szerelve szállítják nekünk, sok összeszerelni valónk lesz, ezt az
engedélyezési eljárások idején kell elkészítenünk. Kérjük, hogy aki tud ilyesmiben segítséget
vállalni, már most készüljön erre, jelezze a csoportok SzMK tagjainak. Az SzMK tagjait pedig
arra kérem, hogy segítsenek a felajánlások összegyűjtésében. A szervezést március végén
fogjuk konkretizálni.
 Ha van olyan ismerősük, akinek óvodás korba lép a gyermeke, vigyenek az óvodánk
hamarosan megjelenő szórólapjából, ajánlják óvodánkat!
A március várható eseményei:
 6. Ebédbefizetés első nap
 11-14. márc. 15. megünneplése a csoportokban
 12. Szülői imakör
 13. Táncház a nemzeti ünnep alkalmából
 13. Ebédbefizetés második nap
 20. SzMK értekezlet (a januárban elmaradt megbeszélés pótlása)
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Kitekintés áprilisra:
 5-én nevelés nélküli munkanap (Református Óvodák Kárpátmedencei Találkozója
Debrecenben)
 9-én szülői imakör
 10-én Óvodanyitogató tájékoztató szülői értekezlet óvodánk iránt érdeklődő szülőknek
 16-17. Beiratkozás óvodánkba
 18-án nevelés nélküli munkanap – munkatársi és nevelőtestületi értekezlet (felkészülés az
óvoda költözésére)
 18-23 tavaszi szünet az iskolákban
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető
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