
 
                   Május - június havi programok  

 
 

 május 2.csütörtök úszás 
 május 3.péntek   Anyák napja :  Kérjük minden rendezvényre már reggel hozzák be az                                

ünneplőket, hogy a gyerekek egész nap lássák, és biztosak legyenek abban, hogy ott van.  
  A köszöntők 15 percesek, kérjük 10 perccel a kiírt időpont előtt érkezzenek.      
 
 

                                             Szeretettel köszöntjük 
az édesanyákat és a nagymamákat 

 

               május 3 péntek  Anyák napja:       1. csoport 15 óra 30 

                                                      4. csoport 15 óra 30  

                                                      5. csoport 15 óra 30 

                                                      3. csoport 16 óra   

                                                     7. csoport 16 óra 

                                                     2. csoport 16 óra 30 

                                                     6. csoport 16 óra 30 

                                                     8. csoport 16 óra 30 

 

Minden családot szeretettel várunk. 
 



              
 

    
 

 május 6  hétfő  Mesebeszéd próba    
               kérjük a fellépő gyerekeket ¾ 8-ra behozni.☺ 
               május 7. kedd   úszás    
május 8-9. szerda - csütörtök ebédbefizetés 
                  június 10-től összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket 
 május 8.  szerda Mesebeszéd főpróba    
               kérjük a fellépő gyerekeket ¾ 8-ra behozni.☺ 
 május 9.csütörtök  úszás       
                     
 május 10.  péntek  16.30    

               Mesebeszéd év végi előadás az Újpesti Polgár Centrumban 
               Külön hírlevelet is küldünk! 
  május 13 hétfő kirándulás 4-5-6-7 Állatkert 
május 14. kedd   úszás    
május 15 szerda kirándulás 1-2-3-8 Állatkert 
május 15 szerda balett jegy árusítás 15 órától 
 Külön hírlevet is küldünk! 

május 16 csütörtök Úszás bemutató a szülőknek  
   a BVSC uszodában  10.15-tól 11.00-ig 
A bejárattól az úszóedző kíséri be a szülőket a medencéhez. 
Kérjük, hogy papucsot hozzanak magukkal, mert az uszoda egész 
területére csak így lehet belépni.   

 A gyerekek nyugalma érdekében kérjük 10 perccel korábban érkezzenek. 
  
  

 
 
 



 
 

május 20  hétfő  balettosoknak jelmezosztás: külön hírlevél szerint   
május 21 kedd balett jelmezes fényképezés az ovisoknak, külön hírlevél szerint 
                  a Dalos Ovis szülőknek nem kell ezért bemenni az oviba     
 május 22. szerda balett jelmezes főpróba az oviban csak a szombati előadás    
szereplőinek  16.30-tól 
  május 24. péntek balett jelmezes főpróba az oviban csak a vasárnapi előadás  
szereplőinek  16.30-tól 
 
május 25-26 szombat-vasárnap  

             Balettvizsga – József Attila Színház 
   a balettvizsgáról Györgyi néni minden balettos gyereknek levelet adott,  
   hírlevélben is elküldjük, és az irodán is kaphatnak  
 
 
 
május 29. szerda  Tücsöktábor szülői 16.30 
 
     Évzárók: 
     Június 4 kedd            15.30  :  1 csoport 

 16.30  :  8 csoport    
    Június 5 szerda          15.30  :  6 csoport 

16.30 :  3 csoport    
    Június 6 csütörtök      15.30 : 2 csoport 
                                       16.30 :  4 csoport    
   Június 7 péntek          15.30  : 7 csoport 

16:30 : 5 csoport    
 

  Június 5 szerda ebédbefizetés a júliusi ebédet és alapdíjat fizetjük 
    
 Június 9 vasárnap délelőtt Majális Katalinpusztán  
 Minden szülőt és gyereket szeretettel várunk, - a részletekről hírlevelet küldünk 
 Június 10 hétfő - 14 péntek Tücsöktábor 
Június 17. hétfőtől 28. péntekig a volt óvodásainknak, akik jelenleg elsősök:  
angol-úszó tábor a Dalos Oviban 
Július 3 szerda ebédbefizetés augusztusra 
 
 



 
 
 
 
Az óvoda július 12-ig tart nyitva, az évzárók után összevont csoportokban  
fogadjuk a gyerekeket június 10. és július 12. valamint augusztus 21 és 30. 
között.      
                         A nyári zárás július 15-től augusztus 16-ig tart 

augusztus 28-29 szerda-csütörtök  szeptemberi ebédbefizetés 7.00-tól  17 óráig                          
                 
 
 
 
 
 

 

 
 


