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:
-

nov. 2. (kedd) Szünet utáni első nevelési nap. Mindenkit várunk szeretettel.
nov. 2. (kedd) Legyetek szentek! Beérkezés 9 óráig. Részletek az októberi
hírlevélben.
nov. 2. (kedd) Márton napi vállalásokra való jelentkezés. Részletek a
csatolmányban.
nov. 3. (szerda) Csoportmise a piros és sárga csoportosoknak. Beérkezés 9 óráig.
nov. 3. (szerda) SZMK 17:00
nov. 4. (csütörtök) Csoportmise a kék és zöld csoportosoknak. Beérkezés 9 óráig.
nov. 5. (péntek) könyv és újság rendelési határidő 9 óráig .
nov. 8. (hétfő) nov. 10-én elmaradó logopédiai foglalkozások pótlása. Kérjük,
hogy akik szerdánként szoktak járni, kivételesen hétfőn készüljenek. Köszönjük!
nov. 8. (hétfő) 12 órától átvehetők a rendelt újságok, könyvek.
nov. 8-19. Családtól családnak gyűjtés. Részletek a csatolmányban.
nov. 9. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-15:45
nov. 10. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-15:45
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nov. 10. (szerda) Nevelés nélküli munkanap. Óvoda nincs. Részletek az
októberi hírlevélben. Segítséget egyelőre senki nem kért. Köszönjük, hogy ezzel is
segítik munkánkat!
nov. 13. (szombat) Márton nap. Családi programunkról részletesebben a
csatolmányban olvashatnak. Mindenkit szeretettel várunk!
nov. 19. (péntek) Szent Erzsébet. Beérkezés 9 óráig.
nov. 21. (vasárnap) Krisztus Király alkalmából ünnepi szentmise az Iskolaközpont
II. emeleti dísztermében 15 órától. További részletek később olvashatók a
faliújságunkon.
nov. 22. (hétfő) Vándor Szűzanya érkezik a zöld csoportba. Beérkezés 9 óráig.
nov. 23. (kedd) Pótbefizetés 8:00-15:45
nov. 26. (péntek) Nem félünk a fogorvostól és a helyes fogápolás c. interaktív
foglalkozás Dr. Dubecz Edina (volt ovisunk anyukájának) segítségével. Köszönjük!
nov. 29. (hétfő) Vándor Szűzanya érkezik a sárga csoportba. Beérkezés 9 óráig.
nov. 30. (kedd) SZMK
nov. 6. (hétfő) Mikulás. Emlékezzünk jóságára c. interaktív előadás az Aranyalma
párossal. Beérkezés mindenképp mindenkinek legkésőbb 9 óráig, nehogy
valamelyik ovisunk olyat lásson, amiről még nem szerette volna szülő csemetéjét
felvilágosítani 

Még novemberben minden csoport faliújságára kikerülnek a fogadóóra időpontok,
amire a szülőknek lehetőségük van jelentkezni. Nem kötelező, hanem lehetőség. Ahol
pl. az iskola, viselkedés, stb… kérdések vagy problémák merültek fel szeptember óta,
kérjük, hogy mindenképp jelentkezzenek valamelyik időpontra. Köszönjük!

10 éves az óvodánk!
Meglepetés év végén, pályázatok már most. Részletek a csatolmányban és
honlapunkon:https://janospal.hu/ovoda/10-eves-az-ovodank/
Kíváncsian várjuk a beérkező alkotásokat!

Kérdésekkel, kérésekkel keressenek bátran!
Üdvözlettel:
Zsin Orsolya
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