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    November 1. péntek munkaszüneti nap - az óvoda zárva tart 
 
 November 4. hétfő kirándulás Állatkert 4-5-6-7 csoport 
November 5-től folytatódik az úszás: A második turnus november  
   7-ig tart. A utolsó négy alkalom: XI.12,14,19,21 lesz.  
November 6. szerda  kirándulás Állatkert 1-2-3-8 

   November 7. csütörtök úszás 

  November  6-7 ebédbefizetés decemberre: 
- A hagyományos Diótörő előadás december 20-án, lesz. Szeretnénk, ha december 20.-ig minden 

kisgyerek járna óvodába, és csak utána utaznának el.  

                                           December 20 péntek délelőtt  Diótörő -improvizációs játék 
                                          A mese-balettet Györgyi néni vezetésével  a gyerekek  
                                          adják elő  –  saját maguknak.     

 

- December 23. ha igény van rá, összevont csoportokban fogadjuk a gyerekeket. Az iskolai 

szünet idején az óvoda zárva szokott lenni. 

- December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31-ig 

betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig tart. 

Ára 14800.-Ft, ezt a decemberi ebéddel együtt lehet most befizetni. Kérjük, olyan korcsolyát 

válasszanak gyermeküknek, amelyik jól fogja a bokáját. A „hokikori”, és a magas pengéjű 

korcsolya erre nem alkalmas. Korcsolyázáshoz bélelt nadrágra, és kesztyűre is szükség van, 

kesztyű nélkül a gyerekek nem mehetnek a jégre. Korcsolyázni csak élezett korcsolyában lehet: 

Kérjük a korcsolyákat, az újakat is, éleztessék meg. Minden gyereket a saját óvónője kísér, Ő 

segít a korcsolyákat felvenni, és a foglalkozások alatt végig törődik velük 

    

 
 



. 
November 12. kedd úszás 
November 13. szerda 16.30 szülői értekezlet főleg a kiscsoportos gyerekek szüleinek 
  Dr. Páli Judit klinikai gyermekpszichológus, neuro- és pedagógiai   
         szakpszichológus,egyetemi docens :                
 „…boldog gyermekévek…” az alkalmazkodás alappillérei 
Az előadás kb. 18.30 –ig tart kérjük a gyerekek elhelyezését megoldani szíveskedjenek 

November 14. csütörtök úszás 
 
 

    November 18. hétfő  Planetárium:: A Süni és a csillagok c. előadás  
            az iskolába készülő nagyoknak     
            kérjük a gyerekeket 7 óra 30-ra  szíveskedjenek behozni  

 
 

 
November 19. kedd úszás 

November 19-20 kedd –szerda  Nyílt nap a csoportokban : 
Reggel  8.00-8.30-ig   Minden szülőt-érdeklődőt szeretettel  várunk 
Kérjük Önöket a gyerekek ¾ 8-ra érkezzenek meg az oviba. 

November 20. szerda 16.30 Szülői értekezlet elsősorban a nagycsoportos gyerekek 
szüleinek  Dr. Páli Judit: Hogyan lesz az ovis iskolás? Az iskolai életmódra felkészülés 
építőkövei címmel 

Az előadás kb. 18.30 –ig tart kérjük a gyerekek elhelyezését megoldani szíveskedjenek 

 November 21. csütörtök  utolsó úszás   
Bemutató szülőknek   a BVSC uszodában  10.15 -től  11.00-ig  
Kérjük 10-órára érkezzenek , a  bejárattól az úszóedző kíséri be a szülőket a 
medencéhez. Kérjük, hogy papucsot hozzanak magukkal, mert az uszoda területére 
csak így lehet belépni.  Az uszodában nagyon meleg van . A gyerekek nyugalma 
érdekében  kérjük, pontosan 10 órára legyenek ott. 

 
November 13. és 20. szerda  „kupakos meglepi”  
a sok-sok műanyag kupakért amit a cicás dobozba hoztak a gyerekek ,jutalom 
meglepetés programot szerveztünk. 
november 13.     9.30 óra 1-2 
                       10.30 óra 7-8 
november 20.    9.30 óra 5-6 
                      10.30 óra 3-4 



Az ebéd ára 2014. januártól 1040.-Ft/nap. Ez az összeg először a januári 
ebédbefizetésnél fog jelentkezni, ami december 4-5-én, szerdán csütörtökön lesz. 

                                                                                   
 
December 8. vasárnap Mikulástúra                                     
                                                                                                                                     
Az ovi elől indul a busz 9 órakor                                                                                   
      A Mikulással a budai várban találkozunk                                                                                   
      12-kor indulunk haza                                                                                                                                                                
     A programról külön hírlevelet küldünk.                                                        
 
 
 
 
 
Fontos dátumok 2014: 
 
Farsang 2014.február 28. 
Tavaszi összevont csoport   2014. 04.16.-04.22. 
Nyári összevont csoport  2014.06.09.-08.31. 
Nyári zárás  2014.07.14.-08.15. 
Tücsök tábor  2014.06.09.-06.13.(pünkösd hétfő) 

Angol-úszó tábor  2014.06.16.-06.27. (a jelenlegi elsősöknek) 
Tánctábor  2014.07.16.-07.26. 
 


