
 

 

 

                        Március havi programok 
 

 
 Február 25-től nyílt angol a tornateremben reggel 8.00-tól 8.30-ig 
                25 hétfő               4 csoport                   26 kedd              1 csoport 
                27 szerda             3 csoport                  28 csütörtök       2 csoport 
                1  péntek             6 csoport                   4  hétfő              8 csoport                  
                5 kedd                 7 csoport                   6 szerda            5 csoport      
                 Kérjük, ezen a napon a gyerekeket 7.45-re hozzák óvodába, 
                    hogy legyen idejük átöltözni, és ne kelljen kapkodniuk. 
 
Március 4 hétfő: kirándulás 3-4-5-6 csoport Állatkert 
Ezeknek a csoportoknak az első félévben eggyel kevesebb Állatkerti kirándulásuk 
volt,ezt pótoljuk most. 
Március 5 kedd  úszás az első 8 alkalom április 9-ig tart. 
03.05; 03.07; 03.12; 03.14; 03.19; 03.21; 04.04; 04.09 
Március  6-7 ebédbefizetés áprilisra :  Április 2. még  húsvéti szünet. Ezen a napon 
összevont csoportokban fogadjuk a gyerekeket. 
Március 7 csütörtök  úszás 

                                                                    



 
 
 
 
 
 
Március 11 hétfő : kirándulás 4-5-6-7 csoport Kölyökpark 
Ismét elindult a kupakgyűjtés  egy másik kisfiú, Marci életének megkönnyítésére. A 
gyerekek által gyűjtött kupakok jó helyre kerülnek. A szorgalmas kupak „ szállítás” 
jutalmául megint bulizunk egy jót a Kölyökparkban. 

 
Március 12 kedd úszás 
Március 12 kedd     fogadóóra  2-4-5-8 csoport, előzetes megbeszélés szerint 
Március 13 szerda  fogadóóra 1-3-6-7 csoport előzetes megbeszélés szerint .    
Március 13 szerda : kirándulás 1-2-3-8 csoport Kölyökpark  
Március 14 csütörtök úszás 
 Március 15  munkaszüneti nap 
 
 Március 18 hétfő: kirándulás 4-5-6-7 csoport Margitsziget 
Március  19 kedd  úszás 
Március 20 szerda : kirándulás 1-2-3-8 csoport Margitsziget 
Március 21 csütörtök  úszás 
Március 22 péntek  Nyílt nap a Dalos Oviba újonnan jelentkező családoknak . 
                                   Délelőtt 8-tól 11-ig várjuk a gyerekeket és szüleiket 
                                  A részletes programról hírlevelet küldünk. 
   
 
 
 



 
 
 
Március 26 kedd  Az óvoda pedagógusai reggel nyuszi műsorral várják a gyerekeket. 
Kérjük ¾ 8-ra érkezzenek,hogy minden pillanatát ki tudják élvezni a délelőttnek. 
 
Nyuszitúra 
  Idén a nyuszi a gyerekek ajándékait az Állatszigetre viszi,ezért                 

„kénytelenek leszünk „ mi is odamenni  
 

 
 
 
 
Március 27- április 2-ig tavaszi szünet, összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket  
 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!  
 

                                                        
 


