
         HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM 
                                         SZEPTEMBER  1.-éN  
                            KEZDŐDIK AZ ÓVODA                                

  
Személyi változások: 
A  7-es csoportba  új dajka néni érkezett , Kádár Éva „Éva néni” 
személyében. Őt  jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg is a Dalos 
Oviba jár. 
A 4-es csoport óvodapedagógusa  Keresztesi Olívia gyönyörű 
kislányával otthon van, ezért helyette a tavalyi tanévben már 
megismert Szabó Alexandra „Szandi néni”lesz a csoport 
óvodapedagógusa. 

 
A 7.-es csoport óvodapedagógusa Mácsikné Szalóki Mária „Marika 
néni” megkezdte nyugdíjas éveit (boldog nyugdíjas éveket kívánunk) 
helyette Kappelmayer  Barbara „Barbi néni”lesz aki a gyerekeket 
tavaly már megismerte. 
 
Szeptemberben megkezdődnek a foglalkozások:  

          Középsős kortól :    
                        dalosjátékra (4000.-/hó, heti 1 alkalom),  
                        balettra (6000.-/hó, heti 2 alkalom),  
         tornára (5000.-/hó, heti 2 alkalom),  

          és télen korcsolyára (14800.-/ 8 alkalom )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          lehet járni. 
 

 Nagycsoportos korú gyerekeknek a tavalyiak mellett van: 
                mesebeszéd  (4000.-/hó heti 1 alkalom) 
                és kézműves foglalkozás (4000.-/hó heti 1 alkalom)   



         
      Úszás: azokat a gyerekeket várjuk úszni, akik  
                           2015 augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. 
                           A többieket kérjük, várjanak még egy évet.  
       Összesen 19-szer megyünk úszni, egy turnus 8 alkalom:16800.- 
        

      Az egyes alkalmakról a különböző foglalkozásokon külön  
      nyilvántartást vezetni, egy - egy hiányzás árát visszafizetni  
     sajnos nem tudjuk. 

 
     Kinga néni idén is várja vissza az angolt tanuló kisiskolásainkat.          
    Változatlanul szerdai napokon lesz az angol foglalkozás délután. 

 
    Az őszi szünet várható időpontja: október 27 -től  november 2-ig 
    A téli szünet december 22-től  január 4-ig 
    A tavaszi szünet : április 2-től április 7-ig tart. 
 
     
 

     Az idei nyár sem telt tétlenül  
 

 Az Önkormányzat jóvoltából  a 7-es és az 1-es csoport új 
ablakokat és  teraszajtót kapott.  Köszönjük! 
 
A gyermekek által régóta focipályaként használt terület helyére az 
egyesület és az óvoda összefogásával  „igazi”foci pálya épült. 
 
Minden közös helység festése megtörtént és ahol a nyílászárókat 
cserélték ,ott a csoportszoba is ki lett festve. 



 
     
   
  A nyári szünetben is gondoltunk a téli napokra: sok-sok üveg  
    baracklekvár és ketchup is készült a konyhán. Paradicsomot,   

szilvát, és néhány zöldséget is tettünk el, a sajátunkat ehetjük 

majd egész évben. ( Csakhogy a mennyiséget érzékeltessük 460 kg 

paradicsom került üvegekbe. ) 
    A mai emelkedő árak mellett ez azért is öröm, mert így költségeink  
    kevésbé emelkednek. Ennek, és sikeres gazdálkodásunknak   
    köszönhetően – az emelkedő nyersanyagárak ellenére –  
    idén szeptembertől a napi étkezés ára december 31.-ig  
                              változatlanul  1040.- Ft. 
 
   Az ebédbefizetés időpontjairól minden hónapban a hírlevélből  
     tájékozódhatnak. Mindig 2 napig van befizetés: 

                                szerdán 7-től 10-ig és 12.00-től 17.30-ig 

                               csütörtökön 7.30-tól 17.00-ig                               
Iskolaérettségi mérések 
 
Törvényi változás: 2013-tól  iskolába mehet minden gyerek, aki  
augusztus 31.-ig betölti 6. életévét.  
A tényleges iskolakezdési időpont természetesen egyéni, ez sok egyéb 
tényezőtől függ, akkor ideális, amikor a gyerek készen áll az iskolai 
életre. Az elmúlt évben 81 gyerek töltötte be hatodik évét, közülük 
25 gyerek még egy évet velünk maradt. 
Az addig ránk váró feladatok pontos meghatározásához segíti a 
nagycsoportosok Iskolaérettségi Mérése. Idén is, mint minden évben 
ősszel és tavasszal a „nagyok” két-két mérésen vesznek részt. Az 
egyiket a csoportban saját óvónőik, a másikat Mariann néni, a 
logopédus készíti el a kerületi mérésekkel megegyezően. A gyerekek 



számára játékos feladatok mögött sokrétű vizsgálati tartalom 
rejtezik. Ezek elemzése segít abban, hogy minden gyerek számára 
egyénileg, saját adottságait figyelembe véve készítsék el az 
óvodapedagógusok az utolsó év egyéni fejlesztési tervét. Az év 
folyamán a gyerekek számára érdekes egyéni feladatokat jelentő 
fejlesztés, a jól sikerült megoldások többszöri megerősítésével 
meghozza a sikerélményt, a jó eredményt. Az év végén megismételt 
mérés igazolja az óvónők és a gyerekek közös munkájának sikerét.  
A központi mérés, és saját méréseink eredményét évek óta 
dokumentáljuk. Nehéz ezeket az adatokat szülői szemmel 
értelmezni, egyet mégis szeretnénk megosztani önökkel: a külső 
szekértő, és az óvoda által készített mérés  átlaga a Dalos Oviban 
tavaly az őszi felmérésen 88,42% év végén már 98,22% volt. 
Büszkék lehetünk ügyes gyerekeinkre. Tudjuk, hogy megállják majd 
helyüket az iskolában is. 
 
 
Kedves Szülők!   
 
 
Kérjük, hogy távozáskor gyerekeiket ne engedjék egyedül elindulni.  
A gyerekek biztonsága érdekében a bejárati ajtón csak kísérettel 
mehet ki, illetve jöhet be gyerek.  
Ebben  a tanévben is Ági néni erős kontrollja kíséri figyelemmel  a 

délutáni érkezésüket és távozásukat.  
Ha a gyerekért nem a megszokott szülő, nagyszülő jön, kérjük 
írásban jelezzék előre. Nyomtatványt ehhez a csoportokban adunk.  
                  

 



 
Élményekben gazdag tanévet kívánunk minden 

családnak! 
 
 
 
 

 


