
Szent Imre Óvoda 
Decemberi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

December havi programok: 

Dec. 2. (péntek) 11.00 A Csengő csoport a Városház téren betlehemezik. 

Dec. 5. (hétfő) 16.30 Szülők imája a kápolnában „Azokért a gyermekekért, 
akik a keresztségre készülnek.” 

Dec. 6. (kedd) 9.10-10.30 Miklós püspök az óvodába érkezik. 

 7.30-9.00, 15.00-17.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola 
titkárságán. 

Dec. 7. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 3./A iskola-előkészítő foglalkozás 
nagycsoportos óvodásaink számára az iskolában. 

Dec. 9. (péntek) 15.00 Keresztelő a kápolnában. 

Dec. 12. (hétfő) 15.30 Karácsonyi ünnepély a Csillag csoportban. 

 16.00 Karácsonyi ünnepély a Bárány csoportban. 

Dec. 14. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 3./B iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink 

 számára az iskolában. 

 16.00 Karácsonyi ünnepély a Liliom csoportban. 

Dec. 15. (csüt.) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a nagycsoportosok). 

Dec. 16. (péntek) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a középső csoportosok). 

 15.30 Karácsonyi ünnepély a Csengő csoportban. 

 16.00 Karácsonyi ünnepély a Szivárvány csoportban. 

Dec. 21. (szerda) 10.00 A Bárány csoport az Országos Papi Otthonban betlehemezik. 

 14.30 A Szivárvány csoport betlehemezik a Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Házban, a püspökségi karácsonyon. Kérjük, hogy a Bárány, Csengő, Csillag és 

 Liliom csoportos gyermekeket ebéd után szíveskedjenek hazavinni! 

Dec. 22. - jan. 2. Téli szünidő. 

Jan. 6. (péntek) 11.00 Vízkereszt – házmegáldás az óvodában. 

Jan. 9. (hétfő)  16.30 Szülők imája a kápolnában „Azokért a gyermekekért, akikre kevesebb idő és szeretet 
marad.” 

Jan. 10. (kedd) 7.30-9.00, 15.00-17.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán. 

Jan. 11. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 4./A iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink 
számára az iskolában. 

  
 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2016. november 30.  
 

 

Csák Lajos igazgató  Dombi Mátyásné intézményegység-vezető 

Ady Endre: 
Kis, karácsonyi ének 

- részlet - 
 

Tegnap harangoztak, 
Holnap harangoznak, 

Holnapután az angyalok 
Gyémánt-havat hoznak. 

 
Szeretném az Istent 
Nagyosan dicsérni, 

De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni. 

 

A karácsonyi köszöntő műsorokra szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket, nagyszülőket, rokonokat. 

Kérjük, hogy ezen a napon gyermekeiket fekete-fehér ünneplő ruhába, illetve szerepüknek megfelelően 

öltöztessék! 

Minden kedves óvodásunk családjának áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! 
 


