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Ikt.sz.: ………………
Szülői levél – 2021. november
Kedves Szülők!
Aktív októberi hónapunk volt.
A csoportok napirendje kialakult, a kicsikék beszoktatása-befogadása is lezajlott.
Minden csoportban elindultak a tervezett tevékenységek. A legnagyobbaknál az iskolára
való felkészítés folytatódik. Minden csoport jár a tornaterembe, a sószobába, beosztás
szerint.
Megkezdődtek a külsős kollégák által vezetett foglalkozások, sakk/foci/néptánc és
zoopedagógia. Egy csoport kivételével megtörténtek a szülői értekezletek.
Jártak nálunk a Károli Gáspár Református Egyetemről többízben tanító hallgatók
hospitálni, örülünk, hogy láthatták a csoportokban zajló maga színvonalú fejlesztő
munkát.
Az őszi szünet előtti héten minden csoportban az egészséges életmód volt a téma,
melynek produktumait láthatják mindkét emeleten kitéve.
FB-oldalunkra is felkerültek a képek:
https://www.facebook.com/csipkebokor.reformatus.ovoda
Több csoportban volt prevenciós fogászati foglalkozás, melyet egy fiatal fogorvosnő
tartott a gyermekek számára. (A többi csoportnak novemberben lesz megtartva ez az
alkalom.)
Túl vagyunk sajnos egy Covid miatti Bárányka csoportos rendkívüli szüneten.
Istennek hála, hogy megtartotta munkatársunkat, és enyhe tünetekkel van túl a
betegségen.
Az iskolai őszi szünet idején összevont csoportokkal működünk/működtünk. Ezen a
héten a Kollégiumban számos karbantartási munka is lezajlott annak érdekében, hogy
zökkenőmentes legyen a további időszak.
Pál apostol Filippiekhez írt leveléből ez az ige most is aktuális:
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4,6)
Hálaadásban állhatunk meg Urunk előtt mindazért, amit kapunk, amiben megtartott
és megtart minket. Jó, ha elkerül bennünket az aggodalom, és Rá tudjuk bízni azt is, ami
vár ránk. Kérjük Tőle ezt bátran és bizalommal!
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A pandémiás helyzetnek nem vagyunk a végén, sőt ismét nagyon is benne vagyunk.
Már intézményünk szintjén is megtapasztaltuk ezt.
Az őszi szünet, az összevonás utáni első nap november 2-a, kedd lesz.
Szeretettel várunk Mindenkit a csoportokban!
Kérjük a Kollégium vezetőségével egységesen és közösen, hogy a vírushelyzet
miatt ettől a naptól kezdve maszkban legyenek az intézmény egész területén
(óvoda és iskola), a közösségi tereken!
Nagyon köszönjük előre is az együttműködést mindannyiunk érdekében!
Amit szeretnénk kérni továbbra is:
- Az igazolásokat betegségek, bármilyen hiányzás esetén töltsék ki időben.
- Ha tudják, hogy hiányozni fog a kisgyermek, mondják le az étkezést! Kérjük erre
azokat is nagyon, akik nem fizetnek érte, mert jogosultak rá (ekkor is pénzbe kerül
az étkezés, csak nem a szülők fizetik). Októberben az így le nem mondott étkezések
kb. 100 000 Ft plusz terhet jelentettek az intézménynek!
- Kérjük, a gyermekek ne jöjjenek betegen óvodába!
Köszönjük a megértést!
Novemberre várható események (minden intézkedést és programot továbbra is
az aktuális járványhelyzet tükrében felülvizsgálunk):
-

-

Az első héten a Halacska csoportban délelőtt még betegség miatt helyettesítések
lesznek.
2-5. között reformáció napi alkalmat tartunk intézményi lelkésznőnk vezetésével
a templomban.
5-én, pénteken zoopedagógiai foglalkozás lesz (kivéve: Bárányka csoport).
Kérem, hogy az aznap jelenlévő gyermekek az Önök által megszavazott 400
forintot fizessék be a csoport óvodapedagógusainak.
8-12. között fenntartó gyülekezetünk a templomban evangelizációs alkalmat tart.
Szeretettel hívnak, várnak mindenkit!
15-én az óvoda fogorvosa fog szűrést végezni a csoportokban. Minden szülő kap
visszajelzést arról, szükséges-e valami további teendő.
A 26-i adventi családi program a járványügyi helyzet súlyosbodása miatt
elmarad.
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-

A 29-i nevelés nélküli munkanap elmarad, és december 11-én, szombati
munkanapon lesz megtartva.
30-tól adventi gyertyagyújtás lesz a csoportokban.

Előrejelzés december elejére:
- 3-án Mikulás-bábszínház lesz délelőtt az ovisaink részére.
Kívánom Önöknek Istenünk gazdagon kiáradó áldását
és békességét az egész hónapra!
Vitézné Horváth Erika
mb. tagintézmény-vezető

