
 

 بهمن ایام هفته

جمادی 

االول/  

جمادی 

 الثانی

 مناسبت ها و برنامه ها

  25 1 سه شنبه

 مالقات های خصوصی                                                                                        16الی  14جلسه تست                                                                                                           26 2 چهار شنبه

                                                                                        27 3 پنج شنبه

  28 4 جمعه

 مالقات های خصوصی                                                                                                                                                                                                                                              29 5 شنبه

 خصوصیمالقات های                                                                                                                                                                                                                                       30 6 یکشنبه

                                                                                                                             مالقات های خصوصی                                                                              19:30الی  18(  2بازی پدر و کودک گروه )      /      17:30الی  16(  1بازی پدر و کودک گروه )   1 7 دو شنبه

                                                                                                                                                                                                      مالقات های خصوصی                                                                                                                                                                             مراسم شهادت حضرت زهرا )س( 2 8 سه شنبه

 تعطیل                                                                    شهادت حضرت زهرا )س(                                                                                                 3 9 چهار شنبه

  4 10 پنجشنبه

  5 11 جمعه

 آغاز دهه فجر 6 12 شنبه

                                                                                          مالقات های خصوصی                                                                                                                                                                                                         19:30الی  18کارگاه دانش افزایی اولیاء    7 13 یکشنبه

                                                                  مالقات های خصوصی                                                                                                                                                                                 (                       1پیش ) گروه یجلسه آموزش 8 14 دو شنبه

                           مالقات های خصوصی                                                                                           12:30الی  11/                جلسه مادران ساحل               10الی  8:30مادران دریا جلسه  9 15 سه شنبه

                                                                                                                                                                                              17الی  15تست ورودی                                                         مرجان و صدف  اردوی  10 16 چهار شنبه

  11 17 پنجشنبه

  12 18 جمعه

 مالقات های خصوصی           اردوی ساحل و دریا        (  /  1یش )اردوی پ     /             12:30 الی  11   /  جلسه مادران صدف  10الی  8:30جلسه مادران مرجان   13 19 شنبه

 مالقات های خصوصی                                                                                                                                                                            (2آموزشی گروه پیش )جلسه  14 20 یکشنبه

 دوشنبه
                                                       20الی  15تست ورودی                                                           جشن پیروزی انقالب اسالمی  15 21

 تعطیل   )سالروز پیروزی انقالب اسالمی( 16 22 سه شنبه

 جشن میالد حضرت زهرا )س( کالس دریا و ساحل 17 23 چهار شنبه

  18 24 پنجشنبه

  19 25 جمعه

 12الی  10:30/      جشن میالد حضرت زهرا )س(      10الی 8:30 آسمان جلسه مادران /    و روز مادر والدت حضرت زهرا ) س( 20 26 شنبه

 نفر( 1) مالقات های خصوصی                                                                                 19:30الی  18/    کارگاه دانش افزایی اولیاء     17الی  14شورای همکاران  21 27 یکشنبه

  22 28 دوشنبه

 مالقات های خصوصی                                                                                                                                          10:30الی  9جلسه مادران رنگین کمان  23 29 سه شنبه

 20الی  15تست ورودی                                                                                           24 30 چهار شنبه

 

 

ماه بهمنتقویم اجرایی   

 پیش دبستان مهدا

 


