„Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr,
olyanok voltunk, mint az álmodók.
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön.
Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.”
Zsolt. 126, 1-3.

Szülői levél – április
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm óvodánk családjait az erre a hétre kijelölt ünnepi zsoltár fenti szavaival. Szinte naponta
járok át az új óvodaépületbe, s noha még mindig várakoznunk kell, tényleg az az érzés jár át, hogy olyan ez,
mintha álmodnánk, megtelik a szívem örömmel. Remélem, hogy lesz alkalmunk valamiyen módon közösen is
bepillantást nyernünk a jövőbe, az új óvoda épületébe.

Örömeink:
 A gyakorlatilag már elkészült csodálatos óvodaudvar, az új épület szépsége, tágassága.
 Az új óvoda lassan gyűlő új eszközei, felszerelései.
 A márciusi táncház közös élménye.
 A jól sikerült fényképek.
 Az óvodánk iránt érdeklődő új családok bizalma.
 Az Önök segítőkészsége, a sok érdeklődés a bútor-összeszerelés munkái iránt.
Kéréseink:
 Újra és újra imádságot kérünk az óvodásainkért, a mindennapjainkért, az építkezésért, a
költözésért.
 A bútor-összeszerelésben való segítség hamarosan konkréttá válik. A szükséges
egyeztetések után várhatóan április 9-én minden csoport ajtajára vagy faliújságjára ki fogunk
tenni olyan lapokat, amelyen feltüntetjük, hogy mikor tudunk dolgozni, s ezeken lehet majd
jelentkezni. Előre is köszönjük a fáradozást!
 Mivel a költözés a nyár elejére marad, amikor a gyermekek ellátása mellett már a
szabadságokat is ki kell adnunk, közben pedig csomagolni, kipakolni és berendezkedni kell,
nagy kérésünk van! Azt kérjük, hogy ezen a nyáron csak akkor hozzák a gyermekeket, ha arra
feltétlenül szükség van. Természetesen nyitva leszünk, és rendelkezésre állunk, tudjuk, hogy
nem könnyű megoldani a gyerekek nyári életét. Nem szeretnénk megterhelni azokat, akik
dolgoznak, s feltétlenül szükségük van az ovira.
 Ha van olyan ismerősük, akinek óvodás korba lép a gyermeke, vigyenek az óvodánk még
néhány példányban meglévő szórólapjából, plakátjából, ajánlják óvodánkat!
 Köszönjük, ha adója 1-1%-ával támogatja egyházunkat és óvodánk alapítványát
o MRE: 0066
o Csipkebokor Református Óvodai Közhasznú Alapítvány: 18198984-1-42
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Az április várható eseményei:
 3-án ebédbefizetés első nap
 5-én nevelés nélküli munkanap (Református Óvodák Kárpátmedencei Találkozója
Debrecenben). Az előre felmért igények alapján megszerveztük az ügyeletet a Városligeti fasor
29. sz. alatti épületünkben. (Csak a szülők által előre megjelölt időben lesznek bent a
kollégáink, ételről a családoknak kell gondoskodnia.)
 9-én szülői imakör
 10-én ebédbefizetés második nap
 10-én Óvodanyitogató tájékoztató szülői értekezlet óvodánk iránt érdeklődő szülőknek a
Szabó Imre gyülekezeti teremben. Ezen az alkalmon a nevelőtestület minden tagja részt vesz,
16 óra után a pedagógiai asszisztenseink lesznek a gyerekekkel.
 15-étől az új épületben megkezdjük a bútorösszeszerelést.
 16-17. Beiratkozás óvodánkba az óvodavezetői irodában (Rottenbiller u.)
 18-án nevelés nélküli munkanap – munkatársi és nevelőtestületi értekezlet (felkészülés az
óvoda költözésére, a felvételi döntések meghozatala) – Az előzetes információkkal ellentétben
a „szembeoviban” nem tudnak helyet biztosítani nekünk, mert erre a napra az ottani szülők
nem igényeltek ellátást.
 18-23 tavaszi szünet az iskolákban. 23-án óvodánk nyitva lesz, összevont csoportban a 29. sz.
alatt. Az igényeket a szokásos táblázaton fogjuk felmérni.
 április 25. és május 3. között szervezzük meg a csoportokban az anyák napi köszöntéseket.

Kitekintés májusra:
 8. Ebédbefizetés első nap
 15. ebédbefizetés második nap
 24. gyermeknap (a programja még nem alakult ki)
 26. óvodásaink ballagása a templomban
 május 27. és június 4. között szervezzük mega csoportok évzáró ünnepségeit
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető
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