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Kedves Szülők! 

A közeljövőben az alábbiakat tervezzük: 

- szept. 9. péntek 16:00 Veni Sancte. Öltözék: ünneplő!  

- szept. 13. kedd 8:00-16:00 Ebédbefizetés. 

- szept. 14. szerda 8:00-16:00 Ebédbefizetés. 

- szept. 21. szerda 8:00-16:00 Pótbefizetés. Kérem, hogy ezt az alkalmat csak nagyon 

szükséges esetben vegyék igénybe, ha a másik kettő végképp megoldhatatlan. Pl. 

betegség esetén. ez a kérésünk minden hónapra vonatkozik. Köszönjük. 

- szept. 23. péntek 16:00-18:00 Szüret.  

- szept. 26. hétfő Bábszínház a Népmese napja alkalmából. Javasolt beérkezés 9 

óráig. Majorka Színház: A malacon nyert királylány c. 

- szept. 26. hétfő 17:00 Szülői értekezlet a zöld csoportosoknak. 

- szept. 27. kedd 17:00 Szülői értekezlet a sárga csoportosoknak. 

- szept. 28. szerda 17:00 Szülői értekezlet a piros csoportosoknak. 

- szept. 29. csütörtök 17:00 Szülői értekezlet a kék csoportosoknak. 
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Néhány dologról részletesebben is: 

Veni Sancte szentmisénket szeptember 9-én az iskola dísztermében lesz 16 órától, melyre 

mi átöltöztetve felvisszük a gyermekeket. Kérjük, hogy az ünneplőt már reggel készítsék 

oda a gyerekeknek. Erre várjuk szeretettel a szülőket is. Kérjük, hogy egyenesen a 

díszterembe menjenek (Iskola II. emelet). Azokat a gyermekeket is várjuk szüleikkel, akik 

nem alszanak itt. A zenélni tudó, énekelni szerető, szülőket várjuk zenei szolgálatra. 

Próba: 15 órától a helyszínen, ha előre jelzik az irodában, tudok kottákat adni. 

Ministrálásra és olvasásra is várunk lelkes apukákat. Őket kérem, hogy min. 15:40-re 

érkezzenek meg szintén a díszterembe. Köszönjük! 

Ünneplőt csak néhányszor kérünk az év folyamán. Az alábbit értjük alatta: 

Felül fehér ing, vagy blúz (nem póló, nem mintás) 

Alul lehetőleg fekete, vagy sötét színű nadrág, vagy szoknya (nem mintás, nem farmer) 

Cipő: tökéletes a benti, akkor is, ha pl. rózsaszín. 

 

Szüretünket az intézménybelső udvarán tartjuk, eső esetén beltéren, de el nem marad. Ez 

egy családos program, amin a gyermekek kizárólag szülői felügyelettel vehetnek részt. 

Akik nem kívánnak részt venni rajta, azoknak 17 óráig ügyeletet biztosítunk az egyik 

csoportban. Program: kézműveskedés, mustkészítés hagyományos módon a gyerekek 

segítségével, táncház, népi játékok… igen, fakörhinta is lesz. Nem kell hozni semmit, és 

lehet hívni bárkit. Szeretettel várunk mindenkit!  

 

Szülői értekezleteket (szept. 26-29.) 17:00-tól tartjuk szülői igényeket figyelembe véve. 

Ügyelet nem tartunk, kérem, hogy gyermekek nélkül jöjjenek (természetesen karon ülő 

mini-manók kivételt képezhetnek). Aki netán bármilyen oknál fogva nem tud részt venni, 

kérem, hogy szülő társaknál tájékozódjon az elhangzottakról, mert nem áll módunkban 

összefoglalókat tartani délutánonként. Köszönjük. 

 

Óvodapszichológusunkkal az idei nevelési évtől már heti rendszerességgel 

találkozhatnak, fogadják nagy szeretettel és bátran forduljanak hozzá: 

Arendt Anna vagyok, az óvoda pszichológusa. 3. éve dolgozom a János Pálban, 

eddig is találkozhattatok velem néhányszor, de idén már csak az óvodapszichológusi 

munkát fogom ellátni. 
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Pszichológus diplomámat munka- és szervezet szakirányon szereztem, majd óvoda- és 

iskola szakpszichológusként végeztem az ELTE-n. Kutatott témáim az érzelmi 

megküzdés és a stresszkezelés. Az óvodapszichológusi munkám során célom, hogy 

segítsek megoldást találni a mindennapokban felmerülő nehéz helyzetekre, legyen az 

magatartásbeli, teljesítménybeli vagy emberi kapcsolatokhoz fűződő. Nagy hangsúlyt 

fektetek a személyiségfejlesztésre, az önismeretre és a kompetenciák fejlesztésére egyaránt, 

mind egyéni, mind csoportos formában. 

Bármilyen nehézséggel vagy kérdéssel nyugdtan kereshettek, ami a gyermekek óvodai 

mindennapjait/beilleszkedését érinti, de van lehetőség szülőkonzultációra egyéb témában 

is. Szorosan együtt dolgozom az óvoda dolgozóival, így közösen leszünk azon, hogy 

minden nehézségre megoldást találjunk. 

Az arendt.anna@janospal.hu címen vagyok elérhető. 

 

Délelőtti fejlesztések, délutáni különórák: 

Csoportos nagy tornák októbertől indulnak, a napokat még az iskolai órarend és a 

fejlesztések üteme szerint variáljuk. Öltözékről az óvó nénik adnak tájékoztatást. 

Logopédus Judit nénink a nagycsoportos korú gyermekeket az alábbi időpontokban 

szűri: szept. 7., 12., 14., 21., 28. Kérjük, hogy ezeken a napokon próbáljanak mihamarabb 

beérni, hogy Judit néni már 8-kor elkezdhesse a munkát. Köszönjük!  

A kiscsoportosok szüleit pedig szeretnénk megkérni, hogy legkésőbb szept. 9-éig töltsék 

ki a logopédiai kérdőívet, melyhez hozzáférést (link, QR kód) a csoportos faliújságokon 

találnak. Köszönjük! 

Gyógytornász Dóri nénink szeptember folyamán szűri a nagycsoportosokat. 

Pontos dátumot még nem tudok. 

Délutáni különórákról az arra kijelölt (bejárattól balra) faliújságon találnak 

részleteket. Ahogy azt már említettem, többnyire középső és nagycsoportosoknak 

ajánljuk. Túljelentkezés esetén a korban idősebbek élveznek előnyt. Költségtérítéses 

foglalkozások. Egyik sem kötelező, csupán lehetőségek. Senkinek nem javasoljuk, hogy 

mindegyikre beírassa csemetéjét. Nincs még kint minden plakát, de az alábbiakat 

tervezzük: néptánc, drámajáték, foci, zene-ovi, zenés torna.  

 

Kevesebb, mint négy keréken: 

Azoktól a családoktól, akik kismotorral, rollerrel, kerékpárral, stb. érkeznek 

intézményünkbe, azt szeretnénk kérni, hogy próbáljanak mihamarabb lakatokat 

beszerezni, és kikötni a járgányokat. Erre a legideálisabb helyek: Az ovi korlát (belülről), 

mailto:arendt.anna@janospal.hu
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de nem a rámpán, hogy ne akadályozzuk a babakocsis feljutást, továbbá szabad használni 

az iskola előtt lévő kerékpártárolót is erre a célra. Amelyik kisjármű nem alkalmas arra, 

hogy ilyenekhez kikössék, vagy elfelejtettek lakatot hozni, kérem, hogy nekem jelezzék, és 

megoldjuk, de ezek csak átmeneti megoldások lehetnek helyszűke miatt. A járművekért 

egyik helyen sem tudunk felelősséget vállalni! 

 

Vasárnapi gyermek szentmisék: 

Azok számára, akik most költöztek az óvoda környékére, és még keresik, hol 

találhatnának olyan szentmisét, ami a kis, ovis korosztály igényeit is figyelembe veszi, nagy 

szeretettel ajánlom az alábbi templomokat: 

Alertfalvi Szent Mihály Plébánia 10:00-kor kezdődő családos mise.  

Szent Lipót plébánia délután 17:00-kor kezdődő ovis mise. Első alkalom: szept. 11. 

Ez az előző évekhez képest kicsit átalakul. Egy olyan szentmise létrehozásán 

munkálkodunk, ahol már óvodás korban megtapasztalhatják, és aktívan részt vehetnek a 

gyermekek a szentmise szolgálataiban (pl. perselyezés, ministrálás lányoknak is, zenei 

szolgálat aktívan akár hangszerekkel). Ehhez is szükséges, hogy mi, felnőttek jó példával 

elől járjunk, így ezekhez felnőtt (1-1) segítségre is számítunk, vagy akár nagyobb 

testvérekre pl. felolvasni. Akik szeretnének a szentmise szolgálataiban részt venni, azokat 

16:45-kor várjuk a templomban. 

Ezeket a teljesség igénye nélkül válogattam össze, egyetlen szempont alapján, hogy 

melyik két templom van az ovihoz legközelebb. Természetesen kicsit távolabb is 

találhatók rendkívül jó plébániák és családközpontú szentmisék.  

 

Programok, szünetek, stb: 

Szeptember első heteiben a honlapunk (janospal.hu) Óvoda – Naptár részére az egész 

nevelési év várható eseményeit beírom, így az évzárótól a tavaszi szünetig mindent lehet 

előre tervezni és látni. Néhány dolog sajnos változhat, de a változásokat is igyekszem 

időben módosítani.  

 

Farsang téma: „Ringat a víz!”   

 

Ahogy azt a bejáratnál láthatták, növényeink „kinőtték” a polcokat, így többségük 

bekerült a csoportokba. Ha esetleg valaki mostanában ültetné szét a szobanövényét és 

nekünk ajándékozna belőle, annak nagyon tudnánk örülni. Fontos szempont, hogy ne 

legyen szúrós, mérgező és nagyméretű. Előre is hálásan köszönjük! 
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Végül jó szívvel ajánlom az SZMK kezdeményezését: 

„A Szent II. János Pál Iskolaközpont SZMK közössége kezdeményezésére 2 éve 

útjára indult egy szülői levelező lista, amely az iskolaközponthoz, óvodához tartozó szülők 

számára jött létre, a családok életét segítő (nem iskolai) információk áramlására. A 

listatagság azt jelenti, hogy a tagok által küldött leveleket mindenki megkapja, és mindenki 

küldhet is üzeneteket.  

Mire használjuk a listát? 

Segítségkérésre, segítségnyújtásra, program ajánlására, 

korrepetitor/gyermekvigyázó/kertész/takarító/szakember… keresésére-ajánlására, adok-

veszek ajánlatokat, állás keresés/ajánlás, albérlet keresés/ajánlás, nyaraláshoz szállás 

keresés/ajánlás és sok minden másra, ami keresztény iskolai közösségünket erősítheti és 

egymás életét könnyítheti. 

Mire ne használjuk a listát? 

Belső iskolai és osztály ügyek (ki)tárgyalására, egyes osztályoknak, illetve 

személyeknek szóló üzenetek küldésére, bántó, kritikus megnyilvánulásra, politikai 

vélemények, ügyek megtárgyalására, valamint keresztény hithez és magyarság értékeihez 

méltatlan események, rendezvények ajánlására. A Szent II. János Pál Iskolaközpont 

szellemiségével nem egyező levél íróját sajnos törölni fogjuk, de nagyon bízunk benne, 

hogy ilyen nem fordul majd elő. 

Itt lehet csatlakozási kérelmet küldeni a listára való feliratkozáshoz: 

https://groups.google.com/g/jplista?pli=1 

Gyakori kérdések: 

- Tagja lett Ön a Szent II. János Pál levelezőlistájának? – Nem, mert csak személyes 

döntéssel lehet azzá válni. 

- Hogyan lehetünk tagjai a listának? – Az elküldött linkre kattintva lehet csatlakozási 

kérelmet kifejezni a lev. lista kezelőjének. 

- El lehet utasítani a tagságot? – Igen, ha a megadott linkre nem kattintanak rá. 

- Le lehet iratkozni „menet közben”? – Igen, a levelek alján lévő módon bármikor. 

- Hogyan lehet levelet küldeni a János Pálos szülői levelezőlistára? – Egyszerűen: 

Címzettnek a meghívóban szereplő címet kell beírni és néhány másodperc múlva minden 

listatag olvashatja az üzenetet. 

Aki erre a levélre nem válaszol, de később mégis akar csatlakozni, bármikor 

megteheti, ha a megadott linkre kattintva belépést kér. 

A legjobb együttműködés reményében: 

SZMK” 

https://groups.google.com/g/jplista?pli=1

