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Kedves Szülők! 

A közeljövőben az alábbiakat tervezzük: 

- márc. 29. (kedd) Csoportmise a kék és a zöld csoportosoknak. 

- márc. 31. (csüt.) Csoportmise a sárga és a piros csoportosoknak. 

- ápr. 1. (péntek) Leendő ovisaink szülei mától regisztrálhatnak a játszó délutánokra. 

Részletek a plakátokon és honlapunkon. 

- ápr. 1. (péntek) Családtól családnak gyűjtés utolsó napja. Köszönjük nagylelkű 

adományaikat. 

- ápr. 5. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-15:45 

- ápr. 5. (kedd) SZMK 17:00 

- ápr. 6. (szerda) Ebédbefizetés 8:00-15:45 

- ápr. 8. (péntek) Szülői tájékoztató leendő ovisaink szüleinek 17:00 díszterem. 
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- ápr. 8. (péntek) Ovi-olimpia. Gondolatban kérem, szurkoljanak az ovis 

csapatunkért. Az érintetteket az óvó nénik tájékoztatják. 

- ápr. 9. (szombat) 18:00 Gitáros keresztút. Mindenkit szeretettel várunk! 

- ápr. 11-12-13. (hétfő-kedd-szerda) Játszó délután leendő ovisainknak 16:00-17:00. 

Előzetes regisztráció szükséges. Részleteket lásd a honlapunkon és a plakátokon. 

- ápr. 12. (kedd) Pótbefizetés 8:00-15:45. Kérem, ezt az időpontot csak rendkívül 

indokolt esetben vegyék igénybe. 

- ápr. 14 – ápr. 22. (csütörtök – péntek) Tavaszi szünet. Óvoda nincs. 

- ápr. 20-21-22. és ápr. 25-26. Óvodai beiratkozás leendő ovisainknak 8:00-12:00 és 

15:00-17:00 között. Részletek honlapunkon: janospal.hu 

- ápr. 25. (hétfő) Föld napja. Beérkezés 9 óráig. 

- ápr. 27. (szerda) Művészetek Palotájába látogat a kék csoport Tesz-vesz ovi c. 

interaktív zenés foglalkozásra. Beérkezés 9 óráig. 

- ápr. 27. (szerda) Apás anyák napi készülődés 15:30-16:30  

- ápr. 28. (csütörtök) Anyák napja a sárga és kék csoportosoknak.  

- ápr. 29. (péntek) Anyák napja a piros és zöld csoportosoknak.  

- ápr. 29. (péntek) Újság, könyv rendelési lehetőség. 

- máj. 2. (hétfő) Érkeznek a rendelt újságok, könyvek. 

 

Apás anyák napi készülődés: 

Erre a programra anyukákat nem várunk, csak apukákat csemetéikkel egy könnyed 

kézműveskedésre. A program nem kötelező, ez csak egy újabb lehetőség, hogy az apukák 

minőségi időt tölthessenek gyermekükkel, később örömet szerezve ezzel az édesanyáknak 

is. Április 27-én, szerdán 15:30-16:30 között várjuk Önöket az iskola II. emeleti 

dísztermében. Kérjük, hogy akik részt szeretnének venni, hozzák fel gyermekeiket. 

Minden óvodás (apa segítségével) egy darabot tud készíteni és még aznap haza szabad 

vinni, de el lehet tenni akár vasárnapig is. Erre előre nem kell jelentkezni. Mindenkit 

szeretettel várunk. 

 


