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„A Betlehemben született Isteni Gyermek kis kezében hozza ajándékba az emberiség békéjének kulcsát. 

Ő a Béke Fejedelme! 

Ez az örömhír, amely visszhangzott azon az éjszakán Betlehemben 

és amelyet a világ előtt szeretnék megerősíteni ezen az áldott napon.” 

/II. János Pál pápa/ 

 

 

Kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánunk! 

 

 

Kedves Szülők! 

Jövőre az alábbiakat tervezzük: 

- jan. 6. (péntek) Téli szünet utolsó napja. Köszönjük, hogy idén ilyen hosszú ideig meg tudták oldani 
gyermekeik felügyeletét.  

- jan. 7. (szombat) Családos kirándulás az SZMK szervezésében. Részleteket lásd lejjebb. 

- jan. 8. (vasárnap) Első ovis mise a Szent Lipót templomban a szünet után 17:00 Szeretettel várjuk a 
hangszereken tudó, énekelni vágyó szülőket, gyermekeket. Próba 16:30-tól. 

- jan. 9. (hétfő) Mától lehet átvenni a Pedagógiai véleményeket, azoknak a szülőknek, akik tanköteles 
korú gyermekük további egy év óvodai nevelés igénybevételéhez ilyet még decemberben kértek. 

- jan. 9. (hétfő) Mától leadható a Madarak és fák napi pályázat alkotásai. Részletek a csatolmányban. 
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- jan. 10. (kedd) Csoportszoba szentelés. Beérkezés:9 óráig. 

- jan. 10. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-16:00 

- jan. 10. (kedd) Vive el misterio 19:00 a Regnum Christi szervezésében. Részleteket lásd a lelki 
faliújságunkon. 

- jan. 11. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-16:00 

- jan. 11. (szerda) SZMK 17:00 

- jan. 12. (csüt.) „Barátaink, a ragadozó madarak”. Beérkezés 9 óráig. 

- jan. 16. (hétfő) Mazsola c. bábszínház. Beérkezés 9 óráig. 

- jan. 17. (kedd) Szülő-suli 17:00. Részletek később olvashatók faliújságunkon. 

- jan. 18. (szerda) Pótbefizetés 8:00-16:00 

- jan. 18. (szerda) Kérelem benyújtásának határideje tanköteles gyermekek esetében a további egy év 
óvodai nevelésre. (www.oktatas.hu/Köznevelés/Tankötelezettség) 

- jan. 19. (csüt.) School Fever 15:00-16:00 Részletek a csatolmányban. 

- jan. 23. (hétfő) Mazsola és Tádé c. bábszínház. Beérkezés 9 óráig. 

- jan. 27. (péntek) Papa csoport 20:00. Részleteket lásd a lelki faliújságunkon. 

- jan. 30. (hétfő) Szülői értekezlet a kék cinegéknek 17:00 

- jan. 31. (kedd) Szülői értekezlet a vörösbegyeknek 17:00 

- febr. 1. (szerda) Szülői értekezet a sárgarigóknak 17:00 

- febr. 2. (csüt.) Szülői értekezlet a zöldikéknek 17:00 

- febr. 2. (csüt.) Gyertyaszentelő Boldogasszony. Beérkezés 9 óráig. 

- febr. 2. (csüt.) School Fever 15:00. Részletek később. 

- febr. 6. (hétfő) Farsang. Téma: Ringat a víz!!! 

 

Néhány dologról részletesen is: 

 

TORNA VÁLTOZÁS: 

Januártól szerdánként a zöldikéknek, péntekenként a vörösbegyeknek lesz csoportos nagytornája a 
már megszokott időben 8:00-9:00. Együttműködésüket köszönjük! 
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Továbbá kérjük a szülőket, hogy reggelente cukorka, rágógumi és egyéb még lenyelendő, vagy 
kiköpendő falatok nélkül adják be a gyerekeket a csoportba, különös figyelemmel a torna napokra. 
Köszönjük! 

 

SZÜLINAPOKRÓL: 

Intézményünk egész területén szigorúan tilos a nyílt láng használata! Ez a születésnapokra is 
vonatkozik. Nem gyújtunk gyertyát és semmi olyat (pl. tűzijáték), amihez nyílt láng használata szükséges. 
Megértésüket köszönjük! 

 

ZÖLDSÉGES KERESTETIK: 

Sajnos nem vagyok maradéktalanul elégedett a beszállítónkkal, akitől a tízóraira való zöldséget és 
gyümölcsöt szoktam rendelni. Kérem, ha van valakinek az ismeretségi körében nem túl drága, 
megbízható, számlaképes kereskedő ismerőse, aki házhoz, pontosabban az óvodához is ki tudna 
szállítani hétköznapokon, ossza meg velem az elérhetőségét. Köszönöm. 

 

CSALÁDOS TÉLI KIRÁNDULÁS: 

Kedves Szülők! 

Kihasználva a jövő év első napsugarait és enyhébb idejét egy közös kirándulásra invitálunk titeket, 
január 7-én, szombat délelőtt. A túra útvonala kamaraerdei tanösvény 4 km-es 12 állomásos szakasza 
lenne, mely során megismerhetjük kamaraerdő talajait, a térség geológiáját, a tájat és történetét, az erdő 
lakóit, növény és állatvilágát illetve bővíthetjük ökológia és természetvédelmi ismereteinket. 

Találkozó: 9:30-10:00 kamaraerdei játszótér (Kolozsvári utcáról lehet a parkolóba bekanyarodni) 

Túra hossza: 4,1km kb 2-2,5 óra 

Várunk mindenkit szeretettel! 

SZMK-s szülők 

 


