
                        
                        Szeptember havi program 
 
        szeptember 1. péntek 
                        Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket 
        szeptember 6. szerda: BALETT  Szülői értekezlet: 16.30 

          Akinek használt balett ruhája és sztepp cipője van és szeretné azt eladni 
a szülői  értekezlet előtti napokban behozhatja. 

                                          
         szeptember 6. szerda Portéka színház                     
                                                                      9 óra: 5-6-7-8 csoport 
                                                                    10 óra: 1-2-3-4 csoport 

         
         szeptember 11.hétfő    kirándulás 3-5-6-7 csoport Állatkert 
 
 

                               
 

 

 
        szeptember 12.kedd kezdődik az  úszás       
          Idén is keddi és csütörtöki napokon járunk úszni  
           A 6.életévüket 2018.augusztus 31-ig betöltő gyerekek jelentkezhetnek. 
           (a nyáron született gyerekek részvételét egyénileg megbeszéljük) 
 
           
        szeptember 13-14 ebédbefizetés október hónapra 

                          13. szerda      7.30-10.00  12.30-17.30 
                          14. csütörtök 7.30-10.00    12.30-17.30 
         Az ebédbefizetés 10.00-12.30-ig hivatalos ügyintézés miatt nem lehetséges. 
         Pénteki napokon befizetni nem tudnak! 
 
         



 

                        
       
 
   szeptember 12-től Szülői értekezletek a csoportokban:   
          2. csoport:  IX. 12. kedd    16.30.        1.csoport: IX. 13. szerda 16.30 
          3 .csoport:  IX. 12. kedd    16.30         5. csoport: IX.13. szerda  16.30 
          4 .csoport:  IX.12. kedd    16.30         6 .csoport: IX.13.szerda 16.30 
          7.csoport:  IX.12. kedd    16.30         8.csoport: IX.13. szerda 16.30 
 
        
    szeptember 13. szerda  kirándulás 1-2-4-8 csoport Állatkert 
        
       szeptember 18. hétfő  kirándulás 3-5-6-7 csoport Margitsziget 
       szeptember 20. szerda  kirándulás 1-2-4-8 csoport Vasút Történeti Park 
 
 

                           
 
       szeptember 25. hétfő  kirándulás 1-2-4-8 csoport  Margitsziget 
       szeptember 27. szerda  kirándulás 3-5-6-7 csoport Vasút Történeti Park 
 

   Szeptember első két hetében szeretettel meghívjuk Önöket „étlap    
kóstolásra”.  

Minden ételt és italt, amihez kedvük van, megkóstolhatnak és 

kóstólják is meg,  a dajka nénik  segítségével. 
 
 
 

 

 



 
 
Személyi változások: 
 
Az 8-as csoportba új óvodapedagógus érkezett , Major Tiborné 
„Orsi néni” személyében.  
Őt  jól ismerjük ,2003. óta a  3.csoportban volt óvodapedagógus 
Férje kiküldetése miatt 4 évig külföldön volt és most visszatért 

hozzánk.  
A 6. csoportba Erzsi néni nyugdíjazása miatt (Jó pihenést 
kívánunk neki) Kökényesi Eszter az új dajka akit szintén jól 
ismerünk és ő is ismeri az óvodát,hiszen kislánya is ide jár. 
Az 1. csoportba új dajka érkezik Nagy Nóra aki szintén egy idejáró 
kislány édesanyja. 
 
A változások az életben jó dolgok, magukban hordozzák az 
újrakezdés a megújulás lehetőségét. A gyerekek a változásokat jól 
kezelik, akkor izgulnak, ha a felnőttek izgulnak, szoronganak. 
Kérjük Önöket, hogy pozitívan várják az új kollegákat, bízzanak 
benne, hogy az óvoda vezetése jó döntéseket hozott. 
Bizalmukat köszönjük! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Szeptemberben megkezdődnek a foglalkozások:  

          Középsős kortól :    
                        dalosjátékra (4500.-/hó, heti 1 alkalom),  
                        balettra 7000.-/hó, heti 2 alkalom),  
         tornára (5500.-/hó, heti 2 alkalom),  

          és télen korcsolyára (15200.-/ 8 alkalom )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          lehet járni. 
 

 Nagycsoportos korú gyerekeknek a tavalyiak mellett van: 
                mesebeszéd  (4500.-/hó heti 1 alkalom) 
                és kézműves foglalkozás (4200.-/hó heti 1 alkalom)   

         
      Úszás: azokat a gyerekeket várjuk úszni, akik  
                           2018. augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. 
                           A többieket kérjük, várjanak még egy évet.  
       Összesen 20-szor megyünk úszni, egy turnus 8 

alkalom:16800.- 
        

      Az egyes alkalmakról a különböző foglalkozásokon külön  
      nyilvántartást vezetni, egy - egy hiányzás árát visszafizetni  
     sajnos nem tudjuk. 

 
     Kinga néni idén is várja vissza az angolt tanuló 
kisiskolásainkat.          
    Változatlanul szerdai napokon lesz az angol foglalkozás 
délután. 

 
     
 
     



    

  Az idei nyár sem telt tétlenül  
 

 
Minden közös helység festése megtörtént.  

     
 
Az Önkormányzat segítségével az összes kiszolgáló helység 
nyílászáró cseréje megtörtént. Köszönjük! 
 A nyári szünetben is gondoltunk a téli napokra:  

Paradicsomot tettünk el, a sajátunkat ehetjük majd egész évben. 

 ( Csakhogy a mennyiséget érzékeltessük 610kg paradicsom került 
üvegekbe. )     

A tavalyi szilva és sárgabarack lekvár   az idei évre is elegendő lesz.       
    A mai emelkedő árak mellett ez azért is öröm, mert így 
költségeink  
    kevésbé emelkednek. Ennek, és sikeres gazdálkodásunknak   
    köszönhetően – az emelkedő nyersanyagárak ellenére –  
    idén szeptembertől a napi étkezés ára december 31.-ig  
                              változatlanul  1200.- Ft. 
 
   Az ebédbefizetés időpontjairól minden hónapban a hírlevélből  
     tájékozódhatnak. Mindig 2 napig van befizetés: 

                                szerdán 7.30-től 10-ig és 12.30-től 17.30-ig 

                               csütörtökön 7.30-tól  10-ig 12.30-17.30-ig                               
 
 
 



 
Kedves Szülők!   
 
 
Kérjük, hogy távozáskor gyerekeiket ne engedjék egyedül elindulni. 
Az ajtókat napközben zárva tartjuk, amikor nyitva van az ajtó 
felügyeletet biztosítunk.  
A gyerekeknek, biztonságuk érdekében a bejárati ajtón csak 
kísérettel lehet kimenni. 
Ha a gyerekért nem a megszokott szülő, nagyszülő jön, kérjük 
írásban jelezzék előre. Nyomtatványt ehhez a csoportokban adunk.  
                  
 
 
    Őszi szünet várható időpontja:  
    október  30 -tól  november 3-ig 
    Téli szünet:  
    december 21-től  január 2-ig 
    Farsang: 

    február 23. (Az esetleges síelés tervezéséhez  ) 
    Tavaszi szünet :  
     március 28.-tól április 3.-ig tart. 

 
 
Élményekkel teli, nyugodt, boldog tanévet kívánunk! 
 
 
 
 
 


