„Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.”
Zsolt. 69,31.

Szülői levél – május
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm óvodánk családjait újra csak a hála fenti szavaival. Most már naponta többször járok át
az új óvodaépületbe, s mindig van valami jó hír: kész a sószoba, a meglévő bútorokat összeszerelték az apukák,
már vannak bútorok a csoportszobákban, vannak szép új játékaink, meg fejlesztő eszközeink, már mindenütt
kitakarítottak, függönyök lógnak az ablakokon, a gyerekek öltöző szekrényein… Szeretném megköszönni a
bútorösszeszerelésben nyújtott segítséget, a jókedvű munkát, amivel itt dolgoztak a szülők. Remélem, közben
örömük telt az új óvodában.
Sajnos bánat is ért bennünket, mikor az egyik kis óvodásunk családja elveszítette a családfenntartó apát. Innen
is kívánom Isten vigasztaló szeretetének az átélését. Köszönöm a szülőtársak együttérzését, kérem a családért
való további imádságot.

Örömeink:
 Zajlik az új épület műszaki átadása, lassan kezdjük berendezni a csoportszobákat az új
eszközökkel
 Az óvodánkat választó beiratkozók bizalma
 Az Szülők segítő készsége
Kéréseink:
 Továbbra is imádságot kérünk az óvodásainkért, a mindennapjainkért, az engedélyezési
eljárásokért, a költözésért.
 A bútor-összeszerelésben való segítségre még szükség lehet, ha megérkeznek a még hiányzó
bútorok. Ennek még nem tudjuk a konkrét idejét.
 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.
 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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A május várható eseményei:
 6-án Anyák napi egyéni köszöntések a Madárka csoportban
 7-én Anyák napi köszöntés a Szivárvány csoportban
 7-én Anyák napi egyéni köszöntések a Halacska és a Madárka csoportban
 8-án Anyák napi köszöntés a Bárányka csoportban
 8-án Anyák napi egyéni köszöntések a Halacska csoportban
 8-án ebédbefizetés első nap
 14-én szülői értekezlet a Szivárvány csoportban
 15-én ebédbefizetés második nap
 15-én szülői értekezlet a madárka csoportban
 16-án szülői értekezlet a Bárányka csoportban
 22-én szülői értekezlet a Julianna Iskolában a leendő elsősök szüleinek
 26-án iskolába menő óvodásaink ballagása a templomban
 28-án Az édesanyák köszöntésével egybekötött évzáró a Napraforgó csoportban
 Gyermeknap alkalmából fagyizás lesz, ennek pontos idejét még nem tudjuk (fagylaltos kocsival
jön hozzánk egy cukrász)

Kitekintés júniusra:
 június elején a csoportok évzáróinak lebonyolítása
 4-én szülői imakör
 4-én SzMK értekezlet (éves munkatervhez képest változás)
 5-én újonnan beiratkozott gyerekek szüleinek értekezlet
 5-én ebédbefizetés
 6-án Újonnan beiratkozott gyerekek játszó délutánja
 14-én évzáró munkatársi értekezlet (rövidített nyitvatartás)
 ? Nevelés nélküli munkanap a kollégiumi munkatársak évzáró csendesnapja
 16-án kollégiumi évzáró istentisztelet keretében
Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető
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