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!
A közeljövőben az alábbi programokat tervezzük:
-

dec. 21. (kedd) Szünet előtti utolsó nevelési (fél) nap. Kérjük, hogy kivételesen
ebéd után, legkésőbb 12:45-ig jöjjenek gyermekeikért.
dec. 22. – jan. 2. Téli szünet. Óvoda nincs.
jan. 3. (hétfő) Szünet utáni első nevelési nap. Mindenkit várunk szeretettel
egészségesen!
jan. 3. (hétfő) Érkeznek a rendelt újságok, könyvek.
jan. 4. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-15:45
jan. 5. (szerda) SZMK 17:00?
jan. 5. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-15:45
jan. 6. (csütörtök) Csoportszoba szentelés. Beérkezés: 9 óráig.
jan. 10-14. Fotózás? Minden nap egy csoport egyéni és csoportfotózás.
jan. 18. (kedd) Pótbefizetés 8:00-15:45
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-

jan. 21. (péntek) Katáng: Az üveghegyen túl c. hangszeres előadás.
jan. 24. (hétfő) Szülői értekezlet a kék csoportosoknak 17:00?
jan. 25. (kedd) Szülői értekezlet a piros csoportosoknak 17:00?
jan. 26. (szerda) Szülői értekezlet a zöld csoportosoknak 17:00?
jan. 27. (csütörtök) Szülői értekezlet a sárga csoportosoknak 17:00?
febr. 1. (kedd) SZMK 17:00?

A dőlt betűs kérdőjeles sorok a vírushelyzet függvényében változhatnak.

Néhány dologról részletesebben is:
Köszönjük a szülők együttműködését. Ennek köszönhetően viszonylag alacsony karantén
számmal zárjuk ezt a naptári évet. Szeretném ismét hangsúlyozni annak fontosságát, hogy
ne hozzanak olyan óvodást közösségbe, akinek bármelyik vele egy háztartásban lévő
családtagja covid gyanús (pl. tesztelik/-ték és várják az eredményt).
Bármilyen más fertőző betegséggel sem lehet óvodába jönni! Az októberi levelemben
részletesen megírtam a tüneteket, amikkel nem látogatható az óvoda, akkor sem, ha az
otthoni gyorsteszt covid negatív lett.

Kérem, hogy január első hetében keressenek meg azok a tanköteles gyermekű szülők,
akiknek még nem adtam oda az Oktatási azonosító szám igazoló lapját, vagy/és az
igényelt Pedagógiai véleményt. Előbbi minden tanköteles gyermeknek van, akár megy
iskolába, akár kérvényt ad be maradásra, utóbbit csak azoknak írtunk, akik halasztani
szeretnék az iskolakezdést. Köszönöm.

Bár még bőven odébb van, de többen kérdezték, így szeretném jó időben megerősíteni:
Idei farsang témánk: Életre kelt óvodai játékok (febr. 15.)

Az iskolai bejáratnál kihelyezésre került egy kék tetejű, sárga színű, használt sütőolajgyűjtő kuka, melybe nyugodtan hozhatnak a családok is sütőolajat. Kizárólag háztartási
sütőolajat. Motorolajat (pl. autó, motor, fűnyíró) nem lehet. A sütőolajat kérjük lezárt
petpalackban a kukába tenni. Nem kell belőle kiönteni.
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A papír és műanyag kukák továbbra is csak az iskolaközpontban keletkezett hulladékok
számára biztosítottak.

Kérdésekkel, kérésekkel keressenek bátran!
Üdvözlettel:
Zsin Orsolya
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