„Az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát…”
2. Krón. 5,14.

Szülői levél – szeptember
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntök minden családot, akik óvodánkhoz tartoznak, akikkel közösen vehettük
birtokba az első napon az új óvodaépületet. Jó volt látni a sok mosolygós, derűs arcot! Hála legyen
Istennek!
Szeretnék néhány információt megosztani az épület használatával kapcsolatban addig is, amíg
elkészül az új épületre igazított házirend:
Kérjük, hogy a liftet egyelőre ne használják, hogy ki tudjuk tapasztalni, hogy mikor használjuk
ételszállításra. Ne okozzon fennakadást a gyerekek étkeztetésében, hogy a liftet elhívják, s nem
tudjuk az ételt szállítani! A későbbiekre nézve is az a kérésünk, hogy elsősorban gyalog közlekedjünk.
A főbejáratnál lévő lépcsőházat használják a családok, a hozzánk érkezők. Az aulából megközelíthető
lépcsőház a gyermekek udvarra jutására, szolgálati szélokra használatos.
A csoportszobáknak általában két ajtaja van. Az az ajtó a főbejárat, amelynél a hirdetőfelület van.
Kérjük, hogy ezt használják! (Így jut el az ott elhelyezett információ Önökhöz.) Itt lehet a
gyümölcsnapokat is figyelemmel kísérni.
Az öltözőszekrények rendje: A felső polcon a hazamenős ruhát, a kis zsákban a váltásnak behozott
tartalék ruhát, fehérneműt, az alsó polcon pedig az udvarra menéshez használt váltóruhát kell tartani.
A cipőt a földön lévő fakkba tegyük, a kabátokat pedig az erre a célra kialakított fogasokra akasszuk!
A folyosókon, öltözőkben, lépcsőházban tilos az étkezés! A reggelit 9 órakor kivisszük a csoportból,
legközelebb a gyümölcsből álló tízórait kapják a gyerekek. 9 óráig mindenkinek be kell érnie, de aki 9re jön, az már éppen lemarad a reggeliről.
Hála Istennek az udvart is használatba vettük, amikor jó idő lesz, esetleg délután is kimegyünk. Az a
kérésem, hogy amikor megjönnek a szülők a gyermekért, akkor már induljanak is haza. Kérjük, vegyék
figyelembe, hogy az udvar nem közjátszótér, nem tudjuk a testvérek rendelkezésére bocsátani. Az is
nehézséget okoz, ha a gyermek a szülő érkezése után még az udvaron játszik, mivel ilyenkor úgy érzi,
hogy most már a szülője vigyáz rá, nem feltétlenül kell betartania az óvodai szabályokat. A játszóteret
a délutáni hazamenetelkor akkor sem használhatják, ha az óvodások nincsenek lenn az udvaron!

Örömeink:
− Ahogy említettem, a legnagyobb örömünk, hogy van otthonunk, szép új óvodánk!
− Hála Istennek, szinte minden munkakört be tudtunk tölteni, új kollégákat köszönthetünk
magunk között. Egy óvodapedagógusi állásunk betöltetlen, négy új dajkánk van és egy új
pedagógiai asszisztensünk. Nagy örömünkre találtunk konyhai munkatársat is!
− Nagyon örülünk minden gyermeknek, aki hozzánk jár, akinek a szülei ránk bízták a
gyermeküket.
− Nagyon hálásak vagyunk, és sok örömünk telt abban, hogy sok biztatást, egy-egy imádságos
szívvel adott igét kaptunk szülőktől. Külön köszönjük az imádságokat, a nagyon megterhelő
nyári időszakban kapott türelmet, segítőkészséget!
− Új szolgáltatót kerestünk a gyermekek étkeztetéséhez.
− Alkalmas helyünk van arra, hogy októbertől működhessen a foci, sakk, néptánc
különfoglalkozás.
Nehézségeink:
− Még sok új helyzettel találkozunk, kérjük a türelmet az apróbb zökkenőknél!
− Imádkozzunk óvónéniért a Napraforgó csoportnak!
Kéréseink:
Tavalyi tapasztalataink szerint az adatok sok esetben elavultak, ezért kérjük, hogy ne feledjék el
jelezni az adatokban történő változásokat (pl. lakcím).
Folytatjuk azt a szokást, hogy felmérjük, hogy a szülők milyen mértékben szeretnék támogatni
intézményünk munkáját esetleges adományokkal. Óvodánkra immár három éve terjesztettük ki ezt az
iskolában már bevált rendszert. Az év elején ki fogjuk osztani az ezzel kapcsolatos űrlapokat is.
Szeretném újra nyomatékosítani, hogy az adományozás természetesen önkéntes, azonban nagyban
segíti, hogy minőségibb eszközrendszerrel, rendezvényekkel tudjuk végezni a munkánkat. A tavalyi
adományokat ezúton is újra köszönjük szépen.
A szeptember várható eseményei:
− 1-én tanévnyitó istentisztelet, új dolgozóink fogadalomtétele;
− 2-án első nevelési nap az új óvodaépületben
− 4-én ebédbefizetés első nap
− 9-én az intézményi szociális munkás fogadó órája (az iskolaépületben)
− 10-én szülői imakör (az iskola könyvtárában 17.10-kor)
− 11-én ebédbefizetés második nap

− 15. Ünnepélyes óvodaátadás (ünnepi istentisztelet a templomban)
− 16. Nevelés nélküli munkanap
− a csoportok szülői értekezleteiről később tudunk tájékoztatást adni.
Kitekintés októberre:
2. SzMK- ülés
2. Ebédbefizetés 1. nap
7-11. Gyülekezeti evangélizáció
8. Szülői imakör
9. Ebédbefizetés 2. nap
15-17.? táncház (még nincs meg a pontos nap)
23. munkaszüneti nap
Őszi szünet az iskolákban okt. 28 – 31-ig.

Áldás, békesség!
Zila Péterné óvodavezető
Utóirat: A fejlécen még nem volt alkalmunk kicserélni az adatokat:
Új címünk: 1071 Bp. Városligeti fasor 7.
Új telefonszámunk: 06/1 351 7995

