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HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA 
 

HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG 
 

Alapítva: 2006 
 

http://www.federatio.org/hmoi.html  

Facebook: Hágai Magyar Óvoda és Iskola 

 

 

GYAKORLATI TUDNIVALÓK 
 

OKTATÓK 

 

Balog Nauzika 

Horváth Márta, bábjátékos 

Körösparti Éva, gyógypedagógus 

Liptai Éva, logopédus, pszichológus 

Makkai Réka, művészettörténész 

Nagy Ildikó, tanár 

Rapai Judit, magyartanár 

 

 

SZERVEZŐ / JELENTKEZÉS 

Csanády Ágnes, email: csanady@federatio.org  

 

 

A GYERMEKEK ÉLETKORA 

2 éves kortól 

 

KISTESTVÉREK 

A 2 év alatti kistestvérek számára (is) játékok állnak a rendelkezésre. 

 

- 

JELENTKEZÉS 

Kérjük a jelentkezőket, hogy részvételi szándékukat a szervezőnél jelezzék. 

A tankönyvek beszerzésénél és a segédeszközök elkészítésénél fontos tudni, hogy hány 

gyermek lesz jelen. 

 

 

 

HELYSZÍN 

’t Lindenkwadrant  művelődési ház 

(Verlengde) 2e Braamstraat 6, 2563 HJ  Den Haag (Hága) 

A bejárat csak a Goudenregenstraat és a Kamperfoeliestraat felől közelíthető meg. 

 

 

http://www.federatio.org/hmoi.html
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PARKOLÁS 

Ingyenes. 

 

TANKÖNYVEK 

A hágai magyar iskolában 2012-től egy ’tankönyvcsalád’ tankönyveiből tanítjuk a 

magyar rendszer szerint iskolás korú gyerekeket (a holland megfelelője: ’groep 3’ és 

feljebb). A tankönyveket a nyár folyamán központilag megvásároljuk, így a szülőknek 

nem kell a beszerzéssel foglalkozniuk. A könyveket a tanév első napján lehet majd 

megvenni. 

 

 

HITTAN 

Továbbra is folytatódnak az óvoda és iskola összejövetelei előtt 9:30 – 10:00 óráig 

1) ökumenikus alapon a vallási előkészítő órák. 4 éves kortól várják a jelentkezőket. 

Oktató: Tápai Katalin. 

2) református konfirmációi előkészítés. Oktató: Van Bolhuis – Szabó Emőke, ref. lelkész 

 

DÁTUMOK 

2017 első félév 

Január 14 

Január 28 

Február 11 

Február 18 Farsang 

Március 11 

Március 25 

Április 8 

Május 13 

Május 20 

Június 3 

Június 17 

Június 24 

 

 

ANYAGI HOZZÁJÁRULÁS - TANDÍJ 

Első félév 2016 szeptember – 2017 január (10 alkalom):  

Egy gyermek: 180 euro 

Testvérpár: 260 euro 

Három gyermek: 300 euro 

Második félév 2017 február – 2017 június (10 alkalom):  

Egy gyermek: 180 euro 

Testvérpár: 260 euro 

Három gyermek: 300 euro 

 

Azok, akik évközben csatlakoznak az óvodához / iskolához, azok részarányosan 

fizethetik be a tandíjat. 

Esetenkénti fizetésre nincs mód. 
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BANKSZÁMLASZÁM 

IBAN: NL66 INGB 0003 3505 70 

BIC kód: INGBNL2A 

Hongaarse School Den Haag 

Az átutalásnál kérjük feltüntetni a gyermek nevét. 

 

 

ÉRKEZÉS 

Kérjük, hogy 9:45 és 10:00 óra KÖZÖTT érkezzetek meg. 

A foglalkozást pontosan 10:00 órakor kezdjük. 

 

 

SZÜLŐI JELENLÉT, ILLETVE TÁVOLLÉT 

A szülők — a gyermek igényei szerint — a kisóvodai foglalkozás alatt: 

— vagy a gyermek közelében részt vesznek a foglalkozáson 

— vagy egy másik helyiségben tartózkodhatnak. 

 

A szülők a nagyóvodai és iskolai foglalkozáson - a gyermek érdekében - már nem 

vesznek részt. 

 

 

UZSONNA 

Kérjük a szülőket, hogy — a gyermek igénye szerint — ennivalót és innivalót hozzanak 

magukkal. Továbbá kérjük a szülőket, hogy cukorkát (’snoep’), csokoládét NE hozzanak 

a foglalkozásokra! Keksz, sütemény természetesen része lehet az uzsonnának. 

 


