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Kedves Szülők! 

Remélem mindenkinek tartalmasan telik a nyár, és volt pihentető része is. Mi már nagyon várjuk a 

szeptembert, de előtte még összefoglalnám az augusztusi tudnivalókat: 

 - aug. 24. (szerda) 8:00-16:00 Ebédbefizetés az iskolában személyesen. Régieknek és újaknak is 

szükséges eljönni. Évente 1x van ilyen alkalom, ekkor tudja Csenge néni beállítani az utalásokat, 

kedvezményes és mentes étkezéseket, stb. 

Napi 3x-i étkezés teljes áron 22 napra: 23.254.- 

Napi 3x-i érzékeny étkezés (tartós beteg papír nélkül) 22 napra: 30.470.- 

Kérem, hogy aki ingyenes étkezésre jogosult, ne felejtse otthon a kitöltött nyilatkozatot, melyet 

honlapunkról le tudnak tölteni: https://janospal.hu/ovoda/ebedbefizetes/ 

https://janospal.hu/ovoda/ebedbefizetes/
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Aki érzékeny étkezést szeretne gyermekének igényelni, azok a szakorvosi javaslatot is hozzák 

magukkal. 

Új gyermekek, vagy akik kinőtték ekkor tudnak jánospálos (torna) pólót is vásárolni, melynek 

ára: 1.500.- 

Ezen a napon az iskolás testvéreket is be tudják fizetni. 

Ha épp elutaztak, más is eljöhet intézkedni, befizetni (pl. szülő társ), de ne felejtsenek el 

gondoskodni a kitöltött papírokról. 

Ha végképp megoldhatatlan kihívást okoz a 24-e, szerda, akkor 25-én csütörtökön is 

megoldható, de lehetőleg ezt csak a legszükségesebb esetben vegyék igénybe. 

Kérem, hogy várakozásra számítsanak, és legyenek türelemmel, Csenge néni ilyenkor egy évre 

előre próbálja mindenkinek megspórolni a sorban állást. Köszönjük! 

 

- aug. 31. (szerda) 16:00-17:00 Utolsó óvodakóstolgató. Várjuk szeretettel azokat a 

gyermekeket szüleikkel, akik szeptemberben kezdik nálunk az óvodát, vagy csoportot váltanak 

(zöldből kékbe). Ekkor a csoportban lehet még egy utolsót játszani a szülőkkel, barátkozni az 

óvó nénikkel, daduska nénikkel, megkeresni a jeleket mindenhol. Bepakolni a pótruhákat a 

dobozba, megkeresni a váltócipő helyét. Kipróbálni az illemhelyet, megkeresni a törülköző, 

fogkefe helyét, stb. Kérjük, hogy mindent jellel ellátva hozzanak be! Ne felejtsék el azt a nagyon 

fontos dolgot megbeszélni a gyermekükkel, hogy ez volt az utolsó ilyen alkalom! 

A kitöltendő papírokat is érdemes ekkor hozni, hogy másnap már csak a gyermekekre kelljen 

koncentrálnunk. Köszönjük! 

 

- Igazolást nem kell hozni, de: 

Az óvoda területére kizárólag egészséges, fertőző betegségre utaló, tüneteket nem 

mutató személyek (óvodás, szüleik, testvérek) léphetnek be.  

Jelenleg óvodánkban sem maszkhordási, sem kézfertőtlenítési kötelezettség nincs. 

 

- szept. 1. (csütörtök) 7:00-17:00 VÁRUNK MINDENKIT NAGY-NAGY 

SZERETETTEL! 

 

KIS EMLÉKEZTETŐ, ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELSŐ NAPPAL KAPCSOLATBAN: 

Mindenképp hozni kéne: 

- Óvodás gyermek  lehetőleg vidáman, lelkesen, mosolygósan, de minden megoldás érdekel 

minket. Sokat segíthet az is, ha a szülő vidám, lelkes, mosolygós és magabiztos. 

- Váltócipő (benne jel) 

- Váltóruhák (benne jel) 
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Lehet, de nem kötelező: 

- Nyunyóka (Cecília után ), vagy könyv, akinek az fontosabb. 

- Tornaruha (csak októbertől lesznek csoportos nagy tornák). 

Jó lenne, ha hoznák, de ha otthon marad, másnap is pótolható: 

- Jellel ellátott fogkefe. 

- Új óvodások esetében az összes papír kitöltve, amit nyáron adtam. 

- Másik óvodából jövők esetében elengedő nyilatkozat óvodaváltásról (dátum: aug. 31.) 

Amit kérem, semmiképp ne hozzanak: 

- Pelenka, cumi, cumisüveg, csőrös pohár… 

- Zenélős, kattogós, egyéb hangoskodós kemény játék 

- Gyógyszer, egyéb gyógyhatású készítmény (Krónikus beteg esetében hozható orvosi utasítással. 

Részleteket lásd Házirendben). 

- Ékszerek (nyaklánc, karkötő, gyűrű, lógós fülbevaló…) 

 

Szeptemberi hírlevéllel az első napokban jelentkezem. Addig is mindenkinek csodás nyarat kívánok. 

Üdvözlettel: 

           Zsin Orsolya 

 

 

 

 

 


