Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
H-1116 Budapest, Mezőkövesd út 10.
Tel./fax: + 36-1-201-4328
Honlap: www.janospal.hu
E-mail: info@janospal.hu

Kedves Szülők!
Az előttünk álló időszakban az alábbiakat terveztük:
-

-

szept. 30. (csütörtök) Népmese napja és a zene világnapja alkalmából interaktív
hangszeres műsorral érkezik az Aranyalma páros. Előadásuk címe: Mátyás király
bojtárja. Beérkezés: 9 óráig.
okt. 1. (péntek) Újság, könyv rendelési határidő 9 óráig.
okt. 4. (hétfő) A rendelt újságok, könyvek érkeznek. Átvehető 12 órától.
okt. 4. (hétfő) Állatok világnapja alkalmából Bogárháton interaktív előadások.
Beérkezés kivételesen 8 óráig. Lehet minél több állatos ruhaneműben érkezni.
okt. 5. (kedd) Kezdődnek a csoportos torna foglalkozások az alábbiak szerint:
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-

-

Hétfőnként a piros csoportosoknak, keddenként a sárga csoportosoknak,
csütörtökönként a kék csoportosoknak, péntekenként a zöld csoportosoknak.
Beérkezés, és öltözék a szülőin megbeszéltek szerint.
okt. 5. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-15:45
okt. 6. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-15:45
okt. 11. (hétfő) Teddy dr. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés óvodás korban c.
interaktív program. Lehet macit hozni, hogy legyen kit meggyógyítani 
okt. 18. (hétfő) Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért. Részletek később
lesznek olvashatók a faliújságon.
okt. 19. (kedd) Pótbefizetés 8:00-15:45
okt. 22. (péntek) Szünet előtti utolsó nevelési nap.
okt. 25. (hétfő) – nov. 1. (hétfő) Őszi szünet. Nincs óvoda.
nov. 2. (kedd) Szünet utáni első nevelési nap. Mindenkit várunk szeretettel a
szokásos nyitvatartással 7:00-17:00
nov. 2. (kedd) Legyetek szentek! Beérkezés 9 óráig. Részletek lejjebb olvashatók.
nov. 3. (szerda) Csoportmise a piros és a sárga csoportosoknak. Beérkezés 9 óráig.
nov. 4. (csütörtök) Csoportmise a kék és a zöld csoportosoknak. Beérkezés 9 óráig.
nov. 10. (szerda) Nevelés nélküli munkanap. Óvoda nincs. Kérem, hogy az
irodában jelezze, aki ezen a napon gyermeke felügyeletét nem tudja megoldani, és
szeretne segítséget kérni, továbbá köszönettel várjuk olyan szülők jelentkezését is,
akik a saját csemetéjük mellé aznap be tudnának még egy ovis társat vállalni.
nov. 13. (szombat) Márton nap. Részletekkel később jelentkezünk.

Néhány dologról részletesebben is:
Köszönjük, hogy olyan sokan eljöttek szüreti mulatságunkra. Jó volt ismét közösségi
programon részt venni a családokkal maszk nélkül, és látni a mosolyokat nem csak a
szemekben. Külön köszönjük, hogy olyan sokan segítettek a mustkészítésben és a
cipekedésben, pakolásban is. Tervezünk idén több hasonlót. Arra is mindenkit szeretettel
várunk. Programjainkon mindig készítünk képeket. Ezeket honlapunkon megtekinthetik
(janospal.hu), továbbá az egész éves összes programot röviden megtalálják naptárunkban.
Igyekszünk tartani magunkat a tervezettekhez, de néha kisebb-nagyobb változások is
előfordulhatnak.
Legyetek szentek! Ezen a napon be lehet öltözni valamelyik szentnek. Nem kötelező, de
bízunk benne, hogy minél többen élnek ezzel a lehetőséggel. Szeretném hangsúlyozni, hogy
ez nem halloween és nem is farsang! Kizárólag kis szenteknek (vagy boldogoknak) lehet
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öltözni. Kérjük a szülőket, hogy segítsék a gyermekeket a jelmezkészítésben és néhány
mondatot jegyezzenek meg a választott szentjükről. Célunk, hogy a szenteket minél
közelebb tudjuk hozni az óvodás korosztályhoz, és példájukkal őket is motiválni tudjuk.
Délelőtti fejlesztések és a délutáni különórák a faliújságon jelzett dátumokban elindultak,
elindulnak. Ezekkel kapcsolatban akinek kérdése van, bátran keresse a csoportos
pedagógusokat, vagy akár engem. Kérem, hogy ezekre a tanfolyamokra a pénzt nálam
hagyják, és ne az óvó néniknél. Köszönöm.
Óvodánk védőnője a múlt héten itt járt, az összes buksit tetű és serkementesnek találta.
Egyeztettem vele, hogy milyen tünetek esetén kérhetjük a szülőket gyermekük otthoni
kúrálására. Kérem, hogy ilyen jelzés esetén működjenek együtt velünk, továbbá lehetőleg
fertőző betegségre utaló tünetekkel (pl. láz, hurutos köhögés, sárgászöldes orrváladék,
ismeretlen eredetű kiütés, hányás, hasmenés) esetén ne jöjjenek óvodába. Tavaly is jól
tudtunk együttműködni, óvodánkat a központi rendeleten kívül nem kellett bezárni, idén is
kérjük és előre is köszönjük segítségüket.

Meghívók, hirdetések: (Részletek a faliújságon, kérdésekkel keressenek bátran.)
Közbenjáró Szülők Jánospálos Imacsoportja – péntek reggelenként 8.15-9.00 óráig az
Iskolaközpont kápolnájában
A Nemzetközi Közbenjáró Édesanyák (Moms in Prayer International) mozgalma világszerte
kis csoportokba gyűjti össze azokat a szülőket, főként édesanyákat, akik elhívást éreznek arra,
hogy együtt imádkozzanak gyermekeikért és gyermekeik iskoláiért.
Szeretettel várunk, ha Te is szeretnél bekapcsolódni péntek reggelenként 8 és 9 óra között az
Iskolaközpont kápolnájában tartott imádságos alkalomba, ahol közösen imádkozunk
 gyermekeinkért,

hogy Jézust szívből elfogadják Uruknak és Megváltójuknak, és hogy
hitükben megerősödjenek
 a tanárokért, az óvó nénikért, a dadusokért, a tanlelkületért és az iskola többi
munkatársáért
 minden diák és munkatárs megtéréséért
 a nehezebb lelki terheket hordozó szülőkért, akiknek igyekszünk támogatást, bátorítást
nyújtani
 hogy keresztény értékek és magas erkölcsi sztenderdek szerint működjön az iskola.
Bármikor jöhetsz; lehet akár csak egy-egy alkalomra is bekapcsolódni. Kisgyermekedet is
bátran elhozhatod; neki is találunk majd elfoglaltságot!
Nézz be hozzánk! Várunk szeretettel!
Veress Rita és Némethné Probáld Kata
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Kedves Jánospálos Szülők!
Kérdéseid vannak a kereszténységről, amiket még senkinek sem mertél feltenni?
Szívesen beszélgetnél az élet nagy kérdéseiről?
Ha igen, akkor próbáld ki a Regnum Christi szervezésében induló Alphát, ahol nyitott,
elfogadó, baráti légkörben beszéljük meg az élet igazán fontos kérdéseit.
Ahogyan a korábbi résztvevők látták, az Alpha segít…
„A hitem megerősítésében és mélyülésében. Rájönni, hogy a kereszténység a legcsodálatosabb
szeretetközösség.” Éva
„Elmélyülni, értékes embereket megismerni.” Ildikó
„…hogy a figyelmemet Istenre fordítsam, és engedjek neki helyet az életemben.” Mária
Helyszín: Szent II. János Pál Iskolaközpont
Időpont: 2021. szeptember 28-tól kezdődő kedd esték, 19 órától 21.00 óráig, 12 héten át
Program: vacsora, videó, kiscsoportos beszélgetés
Részvételi díj: nincs
Ha bizonytalan vagy, gyere el csak az első pár alkalomra. Bármikor dönthetsz úgy, hogy
abbahagyod! Akárhogy is állsz a dologhoz, nagy szeretettel várunk. Bátran hozd el
ismerőseidet is, akiket érdekelhet a kereszténység vagy kételyei, kérdései vannak e téren.
Érdeklődésedet, kérjük, küldd el nekünk a következő linken található online jelentkezési lap
kitöltésével:
https://docs.google.com/forms/d/1naLvXphYjS3B2nuBs2tm2yQFHpNcW9XIAu96z12
GVe4/edit?usp=sharing
Pontos részletekkel az Alpha indulása előtt jelentkezünk majd.
További információ: info@regnumchristi.hu; (06 1) 877-4801.
Szeretettel várunk!
Regnum Christi - Alpha Szervezőcsapat
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