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Kedves Szülők! 

A közeljövőben az alábbi programokat tervezzük: 

- nov. 29. (hétfő) Vándor Szűzanya érkezik a sárga csoportba. Beérkezés 9 óráig. 

- dec. 1. (szerda) A csatolmányban olvasható frissített eljárásrend 

érvénybe lépése. Kérem, tanulmányozzák alaposan! Több újdonságot 

is tartalmaz. 

- dec. 3. (péntek) Adventi lelki est szülőknek a Regnum Christi szervezésében 18 

órától. Részletek később olvashatók a lelki faliújságon. 

- dec. 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 a szülő csemetéjét 

felvilágosítani  

- dec. 7. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-15:45 

- dec. 7. (kedd) Vándor Szűzanya érkezik a kék csoportba. Beérkezés 9 óráig. 
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- dec. 8. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-15:45 

- dec. 13. (hétfő) Vándor Szűzanya érkezik a piros csoportba. Beérkezés 9 óráig. 

- dec. 14. (kedd) Pótbefizetés 8:00-15:45 

- dec. 14. (kedd) Gyertyagyújtás a sárga csoportosoknak. Részletek lejjebb 

olvashatók. 

- dec. 15. (szerda) Gyertyagyújtás a piros csoportosoknak. Részletek lejjebb 

olvashatók. 

- dec. 16. (csütörtök) Gyertyagyújtás a kék csoportosoknak. Részletek lejjebb 

olvashatók. 

- dec. 17. (péntek) Gyertyagyújtás a zöld csoportosoknak. Részletek lejjebb 

olvashatók. 

- dec. 17. (péntek) Nightfever. Részletek később olvashatók a lelki faliújságon. 

- dec. 21. (kedd) Újság, könyv rendelés 9 óráig. Érkezés: január 3-án. 

- dec. 21. (kedd) Szünet előtti utolsó nevelési (fél) nap. Kérjük, hogy kivételesen 

ebéd után, legkésőbb 12:45-ig jöjjenek gyermekeikért. Kérem, hogy akinek 

megoldhatatlan problémát okozunk ezzel, és ügyeletet szeretne kérni délutánra, 

legkésőbb dec. 6-áig jelezze az irodában. Köszönjük! 

- dec. 22. – jan. 2. Téli szünet. Óvoda nincs. 

- jan. 3. (hétfő) Szünet utáni első nevelési nap. Mindenkit várunk szeretettel! 

 

Néhány dologról részletesebben is: 

Szeretnénk adventre néhány plüss játékot kölcsön kérni. Méret kb. 10-30 cm között. 

Mindegyiket kérjük szépen csoport azonos színű jellel ellátni. A keresett figurák: kecske, 

ló, szamár, bárány, tehén. 

Gyertyagyújtások: Erre szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket! Minden csoportnak 16:30-

kor kezdődik és az udvaron tartjuk meg. Kérjük a szülőket, hogy ott gyülekezzenek és bár 

nem lesz hosszú, öltözzenek melegen, és gyermekeiknek is készítsenek ilyen ruházatot. A 

gyerekeket mi öltöztetjük és visszük ki. 

Emlékeztető: Kérem, hogy ne felejtsék el december folyamán írásban jelezni 

(ovodavezeto@janospal.hu), ha szeretnének tanköteles korú gyermekükről pedagógiai 

véleményt kérni, melyet fel tudnak használni az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó 

további egy évig óvodai nevelésben maradó kérvényhez.  
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10 éves az óvodánk! Ebből az alkalomból pályázatokat hirdettünk. Részletek olvashatók 

a honlapunkon: https://janospal.hu/ovoda/10-eves-az-ovodank/ Már érkeznek a 

szebbnél szebb alkotások. Mindenkit bíztatnék, hogy bátran vágjon bele. Értékes 

nyereménnyel díjazzuk a résztvevőket  

Kérem, hogy akik még nem fizették idáig a havi 3.000.-/hó alapítványi hozzájárulást 

mert pl. két részletben, vagy egy összegben szokták, azok is tegyék meg december 

folyamán, mert ebben a hónapban jelentős kiadásaink lesznek az ünnepek közeledtével. 

Az eddigi kiadásainkat részletezve, havi lebontásban olvashatják az „ebédes” faliújságon. 

A megjegyzés rovatba ne felejtsék el beírni gyermekük nevét, és csoportjának színét. 

Köszönjük! 

Köszönjük a Családtól családnak gyűjtésben való aktív részvételüket, adományaikat. 

Igazán sok családnak tudtunk ezzel örömet okozni, és segíteni a mindennapi 

megélhetésüket. Külön szívmelengető volt a sok kedves levél, rajz, díszítés, amit a 

gyerekek készítettek. A somogyszobi falugondnok az alábbit küldte óvodánknak hálából 

(megtekinthető az előtérben, a gyűjtés helyszínén): 
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Kérdésekkel, kérésekkel keressenek bátran. 

Jó egészséget kívánva, 

Üdvözlettel: 

       Zsin Orsolya 

 

 

Egy kis reklám a végére. Jó szívvel ajánlom: 

Az elmúlt években a vírushelyzet miatt nem tudott Kállai Nagy Krisztina (illusztrátor) 

óvodánkba ellátogatni, azért idén sem maradunk karácsony előtt meglepetések nélkül. 

Fogadják szeretettel sorait: (ehhez tartozó mellékletek a csatolmányban) 

Kedves Szülők! 

Szeretném figyelmetekbe ajánlani „szentes sorozatunk” legújabb 4. kötetét! Szent életű magyarok - a viharos 

XX. században címmel. 

Az gondolom, ez egy hiánypótló könyv lesz, mert a XX. századi „szentjeinkről” mesélni gyerekeknek nem 

egyszerű feladat, de nagyon izgalmas családi beszélgetésekre is alkalmat adhat! 

Ezért ezt a kötetet elsősorban inkább iskolásoknak ajánljuk!  

A könyv 128 oldal tele színes illusztrációkkal és fotókkal. Aki már ismeri és szereti a sorozatot, tudja, hogy 

milyen sok hasznos fontos információ is van benne. (a weboldalamon lehet látni belőle néhány oldalpárt) 

A kötet ára: 3990Ft előrendelőknek 15% kedvezményt tudunk adni. …szép karácsonyi ajándék! :-)) 

Mellékelten küldöm még a nálunk kapható idei könyv választékot! (ezek árából 10% kedvezményt tudunk adni, 

(a feltüntetett árak az eredeti teljes árak) 

A weboldalamon még látható több nálunk kapható termék! (mécsesernyők, tányéralátétek, szentképek, 

gyerekszoba képek, karácsonyi lapok, Budapestes képeslapok…stb ) www.kallainagy.hu 

A családi naptárunk: most is 7 rublikás, névnapos és egy 13. oldalon szerepel a 2023. január hónap. A naptár 

ára tőlünk rendelőknek: 2200Ft/db 

 

Akit érdekelne, kérem nálunk jelezze! 

Megköszönjük, ha tovább külditek, ajánljátok! 

 

http://www.kallainagy.hu/
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Köszönettel: 

Kállai Nagy Kriszta 

06-70-322-9845 

krisztina.kallainagy@gmail.com 

www.kallainagy.hu 

 

„Mennyire fontos, hogy a gyermek megértse, a szentek nem valami letűnt világ különös személyei, hanem ma is 

közöttünk élő, hús-vér emberek, akik tudtak nevetni, sírni, alkotni, szeretni, akik által szebb lehet a világ. 

Bethlenfalvy Gábor könyve, amelyet Kállai Nagy Krisztina gyönyörű, gyerekszemeket is gyönyörködtető képei 

díszítenek, ilyen mai, hús-vér, közöttünk élő szentekről szól. (…)  

Kedves Olvasó! Vedd a kezedbe ezt a könyvet, engedd, hogy a lapjain keresztül megérintsen a hívás: „én is 

élhetnék így”!  

Add kezébe gyermekeidnek, unokáidnak, hogy ilyesfajta példaképek formálják a szívét, az életét!”  

(részlet Székely János püspök előszavából) 

mailto:krisztina.kallainagy@gmail.com
http://www.kallainagy.hu/

