
 
 

Április havi programok 
 

 
 

 
 

Április 1. szerda Az óvoda pedagógusai reggel nyuszi műsorral várják a gyerekeket. 
Kérjük ¾ 8-ra érkezzenek,hogy minden pillanatát ki tudják élvezni a délelőttnek. 
 
Nyuszitúra, megkeressük a nyuszi elrejtett ajándékait. 
 

                                  
 

április   1.  szerda Az iskolásoknak nyílt angolórát tart  Kinga néni 
 

Április 2.- április 7.-ig tavaszi szünet, összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket  
 
    
 
 
 



április 8. szerda kirándulás  3-5-6-7 csoport Vasúttörténeti Park 
április 9. csütörtök úszás   
április   9- től óvodai szakvélemények kiadása a nagycsoportosoknak a beiratkozáshoz 
 
  
 
   április  13. hétfő  Nagyok kirándulása  Domonyvölgybe ,a  lovasparkba, 
                           minden iskolába készülő gyereknek.  
                A lovasparkban megnézünk egy lovasbemutatót, 
a parasztudvarban a gyerekek  megnézhetik és megsímogathatják a  
háztáji állatokat,palacsintát eszünk, lovaskocsikázunk.aA gyönyörű füves  
réten nagyokat lehet szaladgálni és egy nagyon szép játszótéren nagyokat  
lehet játszani. 
Kérjük ,a nagyok  ¾ 8-ra jöjjenek óvodába. Érkezés  várhatóan 16 órakor.  
A gyerekek óvodai étkezését lemondjuk ,reggelit még az óvodában kapnak. 
 
április  14.-től  Dalos koncert jegyekért lehet jönni az irodába 
                      a jegyek ára 400 ft 

                     szerdán és csütörtökön nincs jegy árusítás az ebédbefizetés miatt! Köszönjük! 
április 14.  kedd  úszás   
április  15. szerda  kirándulás  1-2-4-8 csoport  Vasúttörténeti Park 
április   15.-16. szerda-csütörtök  ebédbefizetés május hónapra   
április 16.  csütörtök  úszás  
április 17.  péntek   fényképezés:csoportképek, és a nagyokról   
                                       egyéni ballagó fotók készülnek ,  
 
 

  Iskolai beiratkozás  április  16. csütörtök      8-tól 19-ig 
                                 április   17. péntek         8-tól 18-ig  
         
    
 
 
 
április 20.  hétfő   kirándulás  3-5-6-7 csoport  Margitsziget 
április 21.  kedd  úszás   

április 22.  szerda   Dalos koncert próba - kérjük a fellépő gyerekeket ¾ 8-ra behozni.☺ 
április 23.  csütörtök  úszás   

    
április 24.  péntek  16.30  Az óvoda évzáró koncertje a Ady Endre Művelődési  Központban 
 Kérjük 10 perccel hamarabb érkezzenek, ne késsenek el., hogy a gyerekek figyelmét az izgalom ne 
vonja el feladatuktól.. Kérjük, hogy koncert közben ne vonják el a figyelmüket integetéssel. Egy 
óvodás gyereknek nagyon nagy teljesítmény színpadon, kórusban énekelni.  
Nekik a kórusvezetőre kell figyelni. Megértésüket köszönjük. 

Szeretnénk,ha a Dalos Ovi koncertjét az óvodába járó gyerekek  
többsége  megnézné.         
Minden családot, és minden érdeklődőt szeretettel várunk  



 
 
 

                                   
 
 
 április 27. hétfő kirándulás  3-5-6-7 csoport Margitsziget  
 április 28. kedd úszás   
április 30. szerda kirándulás  1-2-4-8 csoport Margitsziget 
 
Anyák napi köszöntő                                                     
                                                                
 április 28. kedd ¼ 4   1.csoport 
                            ¾ 4  2.csoport  
                            ¼ 5  4.csoport 
 
április 29. szerda  ¼ 4  3.csoport 
                            ¾ 4  6.csoport  
                            ¼ 5  7.csoport 
 
április 30. csütörtök ¼ 4  8. csoport 
                                 ¾ 4  5. csoport  
 
                              

   Az anyáknapi köszöntőket idén is a tornateremben tartjuk, hogy Önök jobban 
elférjenek és nagy meleg esetén a klímát is be tudjuk kapcsolni. 
Szeretnénk,hogy csak a műsorra figyelhessenek és élvezzék minden pillanatát.                                   

 
A műsorok kb. 10 percesek lesznek, kérjük a megjelölt időpont előtt 10 perccel 
érkezzenek meg. 
                                                   
                                                     Köszönjük!          
 

 



 

 

 

 

 

Kedves Szülők! 
 
 
 

Szeretnénk megismerni véleményüket az ebédlemondásról és a Tücsök táborról,ezért 
készítettünk egy kérdőívet. Kérjük,hogy ha megtehetik szánjanak rá pár percet. 

A kérdőív végén taláható email cím nem az óvoda kérése,akár fiktív email címet is 
írhatnak. 

A kérdőív a következő linkre kattintva érhető el  
 
 

www.kerdoivem.hu/kerdoiv/803716851/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerdoivem.hu/kerdoiv/803716851/

