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:
-

jan. 31. (hétfő) Érkeznek a rendelt újságok, könyvek.
febr. 1. (kedd) SZMK elmarad!
febr. 3. (csütörtök) Balázs áldás. Beérkezés: 9 óráig.
febr. 8. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-15:45
febr. 9. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-15:45
febr. 14. (hétfő) Majorka Színház: Szorgos lány, lusta lány. Beérkezés 9 óráig.
febr. 15. (kedd) Farsang. Téma: Életre kelt óvodai játékok. Beérkezés 9 óráig.
febr. 18. (péntek) Nightfever. 19:00 Szentmise, utána Szentségimádás, közben
gyóntatás. Részletek később olvashatók lelki faliújságunkon.
febr. 21. (hétfő) Majorka Színház: Pártás királylány. Beérkezés 9 óráig.
márc. 2. (szerda) Hamvazkodás. Beérkezés 9 óráig.
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Néhány dologról részletesebben is:
Sajnos több csoportunkban is még mindig „küzdünk” a tetvekkel, serkékkel. Kérem,
hogy vegyék komolyan! Aki talál gyermeke hajában, mindenképp értesítsen, mert nekünk
is szükséges a fertőtlenítő mosásokat végeznünk ennek megfékezésére. Szeretném ismét
hangsúlyozni, hogy nem elég csak a gyógyszertárban kapható szerrel lekezelni. Egyesével
el kell távolítani a bogarakat és a serkéket is. Ki kell mosni az ágyneműt, sapkát, sálat,
kabátot plüss játékot, stb…
Óvodánkban idén kimondottan sok, nagyon jó kézügyességű, kimagaslóan alkotó
kisgyermek van. Bíztatnék mindenkit, hogy bátran vegyen részt rajzpályázatunkon
(részletek: https://janospal.hu/ovoda/10-eves-az-ovodank/), ahol mindenki részesül
nyereményben, de a legügyesebbek értékes ajándékot is kapnak.
Közeleg az óvodai beiratkozás időszaka. Kérem, hogy idén is segítsenek a plakátok
kihelyezésében szerte a városban. Célintézmények: bölcsődék, templomok, plébániák,
közösségi házak, védőnői, orvosi rendelők, játszóterek, boltok, piacok,
gyógyszertárak, sportlétesítmények, és minden olyan helyszín, ahol a 0-6 éves korú
gyermekek szülei megfordulhatnak. Aki tud ebben segíteni, kérem, hogy plakátért
jelentkezzen az irodában. Ismerősök, ha kérdezik, idén sok helyünk lesz, és nem csak a kis
csoportos korosztály részére.
Szeretettel továbbítom az egyik piros csoportos apuka meghívását:
Az albertfalvi plébánia klasszikus kórusa szeretettel várja az énekelni vágyó jó hangú
énekeseket a soraiba. A kórus megújulva, heti rendszerességgel csütörtök este 19:30-tól
tartja próbáit a templom melletti közösségi házban. Mivel a kórus tagságában új és régi
tagok is megtalálhatók, remek lehetőség a csatlakozásra. A kórus régebbi és kortárs
darabokat is egyaránt szándékozik megtanulni. Énekünkkel főleg a nagyobb ünnepeken
szeretnénk szolgálatot tenni a templomban. Érdeklődni a próbákon, illetve
az antal.csaky@gmail.com címen lehet.

Kérésekkel, kérdésekkel keressenek bátran! Üdvözlettel:
Zsin Orsolya
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