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Ikt.sz.: 209/2021
Szülői levél – 2021. október
Kedves Szülők!
A szeptember a találkozások örömével telt el. Találkoztunk újra, és sokakkal először. 
Nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk, hálásak vagyunk minden családért,
kisgyermekért. A beszoktatások többsége megtörtént, egyre kevesebb a nehéz reggeli
elválás, minden csoportban szépen alakul – vagy már kialakult - a napirend, folynak a
foglalkozások, zajlanak az örömteli, játékos hétköznapok.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy lelki és fizikai védettségben élhetjük napjainkat
óvodánkban, a város közepén ugyan, mégis elrejtetten.
Bár egy hónap telt csak el, sokan fáradtak. Minden örömünk és hálánk közepette sok
betegség és váratlan helyzet is alakult. Milyen jó ezekben Istenünk igéjére gondolni:
„Szeret az Úr, ezért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel
megújul.” (JSir 3,23)
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). Szeptemberben az így le nem mondott étkezések
kb. 150 000 Ft plusz terhet jelentettek az intézménynek!
- Kérjük, a gyermekek ne jöjjenek betegen óvodába!
Köszönjük az együttműködést!
Októberre várható események (hogy minden intézkedést és programot az aktuális
járványhelyzet tükrében felülvizsgálunk):

- Október 4., 16.30: focibemutató a tornateremben
- 6., 16.30: Madárka csoport szülői értekezlet a Csillag csoportban (2. emelet)
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-

7., 16.30: első néptáncos foglalkozás a tornateremben
8.: zoopedagógiai foglalkozások délelőtt (Kivéve: Bárányka csoport)
11., 16.30: Napraforgó-szülői a Csillag csoportban (2. emelet)
18-22.: egészséghét a csoportokban
21., 16.30: Bárányka csoport szülői a Csillag csoportban (2. emelet)
25-30.: őszi szünet az iskolákban. Előzetes felmérés alapján fogunk összevonni
vagy ügyeletet szervezni.

Kívánom Önöknek Istenünk gazdagon kiáradó áldását és békességét az egész hónapra!
Vitézné Horváth Erika
mb. tagintézmény-vezető

