Tisztelt Szülők!

2020.05.25-től – a járvánnyal történt sikeres küzdelem után – újra nyitott óvodánk. Bár még a
vírus teljesen nem tűnt el életünkből, talán a járvány egy időre megszűnt.
Az elmúlt 2 hónapban hősiesen küzdöttek a családok a karantén idején kialakult „új élettel”!
Az iskolás és óvodás gyermekek napi 24 órában élvezték az otthonlétet, adva ezzel szülőknek
egész napos figyelmet, feladatot.
E-közben az óvodapedagógusok is otthonukban zárva várták, hogy milyen irányba halad a vírus
elleni küzdelem.
Mindannyiunk igénye szerint először a honlapon tettük közzé ötleteinket, melyekkel a
gyermekek otthoni foglalatosságait kívántuk segíteni. Később tovább fejlesztve az „online ovi”
– adta lehetőségeket korosztály szerint csoportokra bontva küldték a témajavaslatokat az
óvodapedagógusok. Kérték, hogy jelezzenek vissza egy-egy képpel, videós bejelentkezéssel
arról, hogyan sikerült a tervek megvalósítása.
Örömmel tapasztaltuk, hogy hétről hétre egyre többen várták a jelentkezésünket és beszámoltak
arról, hogy miként sikerült a kisgyermekek bevonása a heti játékokba, feladatokba.
Sokat tanultunk ebben az időszakban! Többen élő online kapcsolatba léptek a gyerekekkel,
énekekkel, élő mesével lepték meg őket.
Büszkeséggel tölt el, hogy ebben a váratlan helyzetben új utakat felfedezve sikerült a rendszeres
kapcsolattartás és nem feledkeztek meg egymásról a családok és a pedagógusok. Hasonló
tapasztalatairól számolt be logopédusunk is, aki heti két alkalommal küldött anyagot a gyerekek
fejlesztéséhez, és várta a szorgalmas gyakorlásról szóló visszajelzéseket.
Asszisztenseink csoportjukban az anyaggyűjtéssel segítették az óvodapedagógusokat. Közösen
újjá varázsolták a csillagok oszlopait. Kíváncsian várjuk a gyerekek reakcióit. Elkészültek a
Pozsonyi térfélen a gyermekmunkákat tartalmazó táblák. Köszönet a Sárvári családnak az
önzetlen támogatásért. A karanténszabályok enyhülésével a dajka nénik is nekiláttak a
fertőtlenítésnek. Az új kiscsoportokat kifestették, megtörtént a játékok cseréje, az udvari
játékok frissítése. Felkészültünk az újra nyitásra!
Az udvaros-karbantartók a tornaszobát varázsolták újjá, és a tavaszi kerti munkákat is
elvégezték, elültettük a pályázaton kapott növényeket is.

Dr. Cser- Palkovics András Polgármester Úr kárpótolta a gyerekeket, a MESÉS KISKERTEK
rendezvény elmaradása miatt, tavaszi virágokkal ajándékozta meg az óvodánkat. KÖSZÖNET
érte!
Mindeközben megtörtént a beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre. Mintegy 100 kisgyermek
került felvételre, az óvodatitkárok és helyettesek közreműködésével az értesítések is postára
kerültek.
2020.05.25-én immár megújulva várjuk gyermekeinket, figyelve a higiéniai szabályokra,
törekedve a zsúfoltság elkerülésére, az optimális csoportbeosztásra.
A következő fontos tudnivalókról kívánom önöket tájékoztatni
-

Kérjük továbbra is csak egészséges gyermeket hozzanak a közösségbe.

-

Figyeljenek a higiéniás szabályokra, váljon szokássá otthon is a rendszeres alapos
kézmosás.

-

Az alvós állatokat kérjük, gyakrabban mossák!

-

Nagycsoportosaink számára alkalmat teremtünk az óvodai búcsúzóra. Ennek módjáról,
idejéről később tájékoztatjuk Önöket.

-

Fiatalabb csoportosok részére az évzárót nem tartjuk meg.

-

Az új kiscsoportosok számára június hónapban megszervezzük a szülői értekezletet és
az ismerkedési napokat, ennek idejéről a honlapon kapnak tájékoztatást.

-

Azoknak a nagycsoportosoknak a szülei, akik az utolsó évükben új csoportba kerülnek,
júniusban kapnak információt a jövőbeni csoportbeosztásról.

-

Az előre jelzett nyári szünet eltörlésre került. A nyári működéssel kapcsolatos fenntartói
döntés későbbre várható.

-

Az óvodaköteles gyermekek hiányzását 2020. 03.18-05.25 – ig az óvodaigazgató
igazoltnak tekinti.

-

Kérem azokat a szülőket, akik gyermeküket már nem kívánják az óvodába járatni
2020.09.01-ig, azok kérjék a csoportos óvodapedagógustól az erre az esetre fogalmazott
igazolást és aláírásukkal hitelesítsék.

Kérem továbbra is együttműködésüket!

Tisztelettel : Béndek Gáborné Óvodaigazgató

