
 

                        December havi programok 
  

  December 5-től  korcsolyázunk :  

                    december 5. kedd, 7. csütörtök, 12. kedd,14. csütörtök  
                          19. kedd ez a turnus januárban folytatódik  

                        Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába megyünk 

December  6-7 ebédbefizetés januárra  

December  8.  jön a  Mikulás az oviba.  

Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt  minden percét 
élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne rohanással ,kapkodással 
elrontani. 

                 8 órától bábelőadást tartanak a Dalos Ovi pedagógusai 
                 utána csoportonként várjuk a télapót 

       
December 9. szombat Mikulástúra 
      Az ovi elől indul a busz 9 órakor   
      A Mikulással a budai várban találkozunk, 
     pontban 12.30-kor indulunk haza,mert a buszok nem várakozhatnak. 
     A programról a hírlevél végén részletesen olvashatnak 
Ha busszal szeretnének jönni legkésőbb december 5. délutánig legyenek szívesek 
jelentkezni! 
 

 
 
     December 13. szerda reggel koncertpróba a dalosjátékos gyerekeknek.  

Kérjük, hogy a gyerekek 8 órára jöjjenek oviba. 
 

                       December 15-én pénteken   Karácsonyi koncert    

az Ady Endre Művelődési Központban 16.30-kor 
(IV. kerület Tavasz u.4 .)   

                   A fellépő gyerekeket mi visszük oda, és szüleikkel mennek haza.    
                        Kérjük 10 perccel hamarabb érkezzenek, ne késsenek el.,  
                       hogy a gyerekeknek ne kelljen izgulniuk. 



           
           Kérjük, hogy koncert közben ne vonják el a figyelmüket integetéssel.   

      Egy óvodás gyereknek nagyon nagy teljesítmény színpadon, kórusban  
      énekelni egy koncerten. 
      Nekik a kórusvezetőre kell figyelni. Megértésüket köszönjük. 

       A koncertre helyjegyet  december 11. délután 15 órától  az irodában  
      lehet venni,   400.- forintos áron .                       
       
     Szeretnénk,ha a Dalos Ovi koncertjét az óvodába járó gyerekek  
     többsége  megnézné.         
       Minden családot, és minden érdeklődőt szeretettel várunk  

 
     

       
     December 20. szerda délelőtt  Diótörő -improvizációs játék 
                  A mese-balettet Györgyi néni vezetésével  a gyerekek  
                  adják elő  –  saját maguknak.   5-6-7-8 csoport    9 óra  
                                                                    1-2-3-4 csoport   10 óra  

 

 
            A téli szünet december 21-től  január 2-ig tart. 

 

 
 
 

Minden családnak Kellemes Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánunk! 



 
                                  Az Ékszer Balettiskola hírei: 
 
December 6.-án befizetés január hónapra. Az éves tandíj összege 63 000 Ft, melyet   
havonta is lehet fizetni. Minden hónapot előre fizetünk, így a most fizetendő  
januárival együtt eddig összesen 5 havi befizetésnek kell  lennie. 
 
December 15-én csak az iskolásoknak lesz balett, mert a Dalos Ovi karácsonyi  
koncertjét tartja, ahol fellép az Ékszer Balett is. Mindenkit szeretettel várunk. 
Az utolsó balett óra december 19-én lesz. A téli szünet december 20.-január 2-ig 
 tart. 
 

A Balettiskola első tanítási napja 2018. január 3.  
 
Nyilvános óra január 17. és 19. Erről januárban részletes értesítést küldünk. 
Kellemes ünnepeket, jó pihenést kívánunk. 
 
 
 
 
 

                       



       

                   A Mikulással idén december 9.-én szombat a Budai Várban találkozunk. 
    A buszról a Bécsi kapu előtt ( jobb oldalon, a falon kívül ) szállunk le. A Bécsi kaput a                        
Várfok utca felöl közelítjük meg.  

          Itt parkoló is van, de elég kevés a hely, érdemes idén inkább a buszt  választani. 
 
 
                   
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                  
             A Bécsi kapun bemegyünk, és jobbra a várfalon lévő úton indulunk  
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          A piros vonalon sétálunk végig 
          A kék jelnél kicsit megpihenünk - itt rövid műsor várja a gyerekeket 
          A piros vonal végénél, a Budapesti Történeti Múzeum Barokk Csarnokában 
          megkeressük a Mikulást   



          A zöld vonal végén, a kapun kívül szállunk vissza a buszra 
 
 
 
 
                                                                                Ezt a régi épületet megkerüljük, és  
                                                                                végigmegyünk  a sétaúton a zászlók 
                                                                                mellett   
                                                                                át a hollós, és az oroszlános kapun                         
                                                                                be a Budapesti Történeti  Múzeumba               
 
 
 
 
    
     A múzeum fedett belső udvara 
     Talán itt lesz a Mikulás  
     Mikulás után, aki akarja, megnézheti a múzeumot, 
     (ehhez jegyet kell vennie) Ha busszal jött, kérjük, 
     ne felejtse el megoldani a hazautat,  
     mert az ovis buszok 12.30-kor indulnak. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Itt megyünk ki a várból a buszokhoz  
                                                                                   a Palota útra – itt lehet felszállni a  
                                                                                   buszokra, pontosan 12.30-kor 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 Aki a Bécsi kapuhoz akar  
              visszamenni a kocsijához,  
              az itt, a Korona cukrászda előtt 
              felszállhat a Várbuszra   
 
 
                           Az óvodai buszok pontosan 12.30-kor indulnak vissza.                                   

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk 


