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HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA 
 

HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG 
 

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

 

TOVÁBBI FAKULTATÍV PROGRAMOK 

SZÜLŐKNEK ÉS GYEREKEKNEK 
 

HITTAN 

A hollandiai keresztény magyarok szervezésében ’Imádkozni tanulok’ címmel vallási előkészítő 

foglalkozást tartunk 4 - 12 éves korú gyermekek számára. 

A foglalkozásokat a Hágai Magyar Óvodától és Iskolától (HMOI) függetlenül tartjuk, de 

gyakorlati megfontolásból ugyanazokon a napokon és ugyanabban az épületben, ahol a HMOI 

tartja összejöveteleit 10 órától. 

A vallási előkészítő foglalkozások időpontja: 9:30 – 10:00 óra. 

A foglalkozás minden gyermek számára hozzáférhető felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

Célunk, a gyermekeket játékos módon előkészíteni a vallásra sok-sok rajzzal, énekkel. 

A foglalkozásokat Tápai Katalin vezeti. Email: k.tapai@ziggo.nl  

 

 

PILATES TORNA SZÜLŐKNEK 

Az elmúlt tanévben a Hágai Magyar Óvoda és Iskola tanítási ideje alatt Németh Regina, pilates 

tanár tornaórát tartott az épület egyik termében 12:00 – 13:00 óráig. Megfelelő számú jelentkező 

esetén a tornaórák folytatódnanak. További információ: Szalai Juditnál: juditenallart@gmail.com 

 

 

VARRÓTANFOLYAM GYEREKEKNEK 

A tanfolyam célja: 

- kézi varrás alapjainak megismerése 

- varrási alapismeretek elsajatítása 

- varrással kapcsolatos praktikák, trükkök, titkok megismerése 

- alapvető hímzési technikák megismerése 

- eszközök ismerete, helyes, biztonságos használata 

- textilek, alapanyagok megismerése 

- különböző dekorálási technikák alkalmazása 

- kreativitás, szépérzék fejlesztése 

- színek ízléses összehangolása 

- az alkotás öröme 

A tanfolyamot vezető tanárok: Körösparti Éva és Tüskésné Zsilák Judit 

Az oktatás napja: szombat vagy vasárnap. Az oktatás időtartama: 120 perc. 

Időpontegyeztetés a szülőkkel. 

Helyszín: megbeszélés szerint az egyik oktató lakásán. 

Érdekldni és jelentkezni: 

Évánál: 06-34084181; Juditnál: 06-39348541 

Ha van kedved varrogatni velünk, akkor szeretettel várunk! 

Minden alkalommal alkotunk valami szépet! 
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HÁGAI KÖNYVKLUB 

A Hágai Könyvklub blogját a következő linken lehet elérni: 

http://hagaikonyvklub.blogspot.nl/ 

 

EURÁZSIAI  KALEIDOSZKÓP 

2013 szeptemberétől újra folytatódnak Farkas Flórián tudományos ismeretterjesztő előadásai 

Hágában. 

A 7. előadássorozat címe: 

A kereszténység geopolitikai súlyponteltolódásai 

 

A helyszínről és az időpontról értesítik az érdeklődőket. 

További részletek: http://www.federatio.org/ek.html 

Érdeklődni, jelentkezni a lenti email címen lehet: 

Email: mikes_int@federatio.org  
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