
                       
                  Február havi programok    
 

                                                                                                            
Február 2. hétfő    Zenebohócok jönnnek az oviba      

                                                
                                                                     9 óra: 1-2-3-4 csoport 
                                                                   10 óra: 5-6-7-8- csoport 
 
 
 
 
Február  3. kedd  korcsolya 
Február 3. kedd 16.30   Szülői értekezletek, a    2-3-4-7 csoportokban  
Február 4.szerda 16.30 Szülői értekezletek az   1-5-6-8 csoportokban   
Február 5. csütörtök  korcsolya 
 
Február 10. kedd korcsolya 

Február 10.  kedd nyílt Mesebeszéd: a foglalkozások mindenkinek a  
      megszokott időben lesznek megtartva. 
Február 12. csütörtök  korcsolya 

 
Február 11.-12 . szerda-csütörtök  ebédbefizetés márciusra  
     Márciusban folytatódik az ősszel kezdett úszás - azok a gyerekek  
      mehetnek úszni, akik idén augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. 
 
Február 17. kedd korcsolya 

Február 19.csütörtök nyílt korcsolya - bemutató a jégpályán - minden 
csoportnak a saját idejében. (A jégpályán elég hideg van : érdemes 
vastag talpú cipőben jönni) 



                                    
                                                                       
        
                                                                                                                     

Február 27-én pénteken farsang az óvodában, 
                               Jelmezes fényképezés 
 
 

Bármilyen hihetetlen, de hamarosan nyár lesz: 
 
 

                              
 
 

 
 Nyári zárás időpontja 2015-ben: július 13.-tól augusztus 14.-ig 
 
 
 
 
 

 



Fontos dátumok 2015 
 
Farsang február 27. 
Tavaszi összevont csoport   április 02.-06. 
Dalos koncert  április 24. 
Anyáknapja április 28.-29.-30. 
Mesebeszéd előadás május 8. 
Balett vizsga május 23.-24. 
Évzárók június 02.-05. 
Majális június 06. 
Tücsök tábor  június 08.-12. 
Nyári összevont csoport  június 8.- augusztus 31. 
Nyári zárás  július 13. -augusztus 14. 
Angol-úszó tábor  június 15.-26. (a jelenlegi elsősöknek) 
Tánctábor  július 08.-18.   
 

A tejérzékeny gyermekeknek helyben készül a friss gabonatej 
(rizs, zab, köles) 
 

                                                                           

Az étlapot továbbra is a honlapon tekinthetik meg. 
 

 

 



                                                                                                                              Ékszer Egyesület 
                                                                                                                   1047 Budapest Ugró Gyula u. 5. 
                                                                                                                       Adószám: 19025898-1-41 
                                                                                  

            

 

                                  Tisztelt Szülők ! 

Az Ékszer Egyesületnek - mint Közhasznú Szervezetnek -  idén is lehetősége 
van az 1 %-os felajánlások elfogadására. A 2013. évi adó 1%-át, 663 ezer 
forintot - amit Önök 2014 tavaszán ajánlottak fel az egyesületnek - 2014  őszén 
utalta részünkre az APEH. 
Ebből az összegből, - tartalékainkkal kiegészítve - az Ékszer Egyesület két 
könnyű szerkezetes,korszerű  EU szabványoknak megfelelően rögzített foci 
kaput vásárolt. 
 

 

A jövő év őszére – az Önök segítségével – az elkopott linóleum burkolat cseréjét 
tervezzük elkezdeni az egész óvoda területén. 

Köszönjük múlt évi 1% támogatásukat.  

Kérjük, támogassák gyermekeik egyesületét idén is 
 
Budapest, 2015.január 28.                                                                           
Süveges Anikó                


