
 

 

 

 

 

                  Október havi programok  
 
      október 2.  hétfő kirándulás 1-2-4-8 csoport Margitsziget  
     október 3. kedd folytatódik az  úszás       
                           / az első turnus október 5-ig tart / 
     Szeptember 19-én elmaradt az úszás, mert nem érkezett meg időben a busz. 
Ezt az alkalmat sajnos nem tudjuk pótolni, ezért a következő befizetésnél 4 
helyett 3 alkalmat kell fizetni. 
     október 4. szerda  kirándulás 3-5-6-7 csoport Természettudományi Múzeum 
     október 5. csütörtök  úszás 
 
     október 9. hétfő  kirándulás 3-5-6-7 csoport  Margitsziget  
     október 10. kedd  úszás II turnus :X. 10, 12, 17,19, 24,26 XI.7,9 
     október 10. kedd fogadóóra  1-2--4-7 
     október 11. szerda kirándulás 1-2-4-8 csoport Természettudományi Múzeum 
     október 11.szerda és október 12. csütörtök   ebédbefizetés november hónapra 
    október 11. szerda fogadóóra 3-5-6-8 
     október 12. csütörtök  úszás 
     október 13. péntek fényképezés  8 óra: fényképezés minden csoportnak 
              egyéni fényképek készülnek, - minden gyerekről 2 beállítás 
              a képek darabja 450.-Ft   
              a dalos-játék október 11-én szerdán lesz megtartva  
 
           

 
      



      
 
                   
          
 
október 16. hétfő angol  „Nyitott ajtó” programot tartunk 1-2-4-8 csoportnak 

           elsősorban az új gyerekek szüleinek,  
          de a többi érdeklődő szülőt is szeretettel várjuk 
         8.00 - 8.30   1. csoport,  
         8.30-  9.00   4. csoport 
         9.15-  9.45    2. csoport 
         9.45-10.15   8. csoport     
 
    október 16. hétfő  kirándulás 3-5-6-7 csoport  Állatkert 
   október 17. kedd úszás 
   október 18. szerda kirándulás 1-2-4-8 csoport Állatkert 
  október 18. szerda angol „Nyitott ajtó” 3-5-6-7 csoportnak 

           elsősorban az új gyerekek szüleinek,  
          de a többi érdeklődő szülőt is szeretettel várjuk 
         8.00 - 8.30   3. csoport,  
         8.45-  9.15    7. csoport 
         9.15-  9.45    5. csoport 
         9.45-10.15    6. csoport     
                                                           
    
 
 október 19. csütörtök  úszás 
 
   
  október 24. kedd úszás 

   október 25. Piaclátogatás az                        
iskolába készülő nagycsoportosokkal 
    október 26. csütörtök úszás 
 
    
       



          
 
 

 
 
 
 
Az őszi szünet idén október 30-tól  november 3-ig tart 

Ebben az időszakban összevont csoportokban fogadjuk a gyerekeket 

 
A szeptember 22-i dalos-játékot szeptember 20-án  a szeptember 29-it pedig 

27-én tartottuk meg. 
 
 

Az idei tanévben is jól vették az akadályokat kicsik, nagyok egyaránt. Új 
óvodásaink hamar beilleszkedtek és ma már otthonosan mozognak az ovi egész 
területén. A finom ebéd után jólesik az alvás az ovis ágyban. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Örömmel látjuk, hogy az ebédlemondások lehetőség szerint időben megérkeznek 
és ez által a napi adagszámot Roland bácsi nagyon jól el tudja találni.  
 

Köszönjük segítségüket.  
 
Tudjuk, hogy előfordul,hogy a gyermek lázasan ébred és a lázcsillapítás és az 
orvos értesítése utánra marad az ebédlemondás, de ha nem vészhelyzet  

van, akkor hajnal hatig érkezzen meg a lemondás. 
 

 
Az óvoda feladata figyelemmel kísérni, hogy a 3-4-5-6 éves státuszvizsgálatra 

a szülők gyermeküket elvigyék. Erről az óvoda csak igazolást kér, amelyhez 
az óvodapedagógusok nyomtatványt adnak. Kérjük , az orvosi rendelőben 
aláíratni szíveskedjenek. 
 
Az óvoda logopédusa Varga Mariann megkezdte az artikulációs hibák 
szűrését. A csoportbeosztások szeptember végéig megtörténnek és 
megkezdődnek a terápiák is. A logopédiai fejlesztéshez szükséges 
gyakorlófüzetet az óvoda biztosítja. Kérjük, hogy a logopédiai napokon 
minden esetben legyen a gyerekeknél. A fejlődéshez a legfontosabb a 
mindennapos rövid ideig tartó gyakorlás.  
A kiscsoportosok logopédiai szűréséhez nyújtott segítségüket köszönjük! 
A kitöltött kérdőívek megérkeztek! 
A logopédus fogadóórát igény szerint tart. Részvételi szándékukat kérjük előre 
jelezzék telefonon. 
Varga Mariann logopédus 

0630 685 05 85 
 
 
 
 



 
 
 
Szűnni nem akaró lelkesedéssel özönlik a sok kupak az óvodába, amit 
nagyon köszönünk!  Az újpesti Cseriti idén is egy kisgyereknek segít. 
A gyerekek szorgalmát október, november hónapban egy 
reménytelennek tűnő esős napon játszóházzal jutalmazzuk. 
 

 

 
 
 
 
 


