
Gazdag Erzsi: 
Itt a farsang 

 

Itt a farsang, áll a bál, 
keringőzik a kanál, 

Csárdást jár a habverő, 
bokázik a máktörő. 

 

Dirreg, durrog a mozsár, 
táncosra vár a kosár, 
A kávészem int neki, 
míg az őrlő pergeti. 

 

Heje-huja vigalom! 
habos fánk a jutalom. 

Mákos patkó, babkávé, 
értük van a parádé. 

 
 
 
 
 

Szent Imre Óvoda 
Februári szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

Február havi programok: 

Febr. 2. (csüt.)  9.00 Gyertyaszentelő Boldogasszony, Balázs-áldás. 

Febr. 3. (péntek) Óvodai farsang csoportonként. 

 Farsangi köszöntők: 8.50 Szivárvány csoport, 9.00 

Bárány csoport, 9.10 Csillag csoport, 9.20 Liliom csoport, 

9.30 Csengő csoport. 

Febr. 7. (kedd) 7.30-9.00, 15.00-17.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola 

titkárságán. 

 Logopédiai nyílt nap a gyermekek órarendje szerint. 

Febr. 8. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 5./A iskola-előkészítő foglalkozás 

nagycsoportos óvodásaink számára az iskolában. 

Febr. 9. (csüt.) A Csengő csoport könyvtárlátogatása. 

Febr. 10. (péntek) 9.30 Zenede Bábszínház – Medve Móric kívánsága (500 

Ft/gyermek). 

Febr. 13. (hétfő) 16.30 Szülők imája a kápolnában „Azokért a gyermekekért, akiknek nehezebb jónak lenni”. 

Febr. 14. (kedd) A Bárány csoport könyvtárlátogatása. 

Febr. 15. (szerda) 16.30 A Szülői Munkaközösség értekezlete. 

Febr. 22. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 5./B iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink 

számára az iskolában. 

Febr. 24. (péntek) 16.00-17.30 Szent Imre – VÁR 3./A  – iskolanyitogató foglalkozás az iskolában, 

nagycsoportos óvodások és szüleik, családjaik számára. 

Febr. 28. (kedd) 8.00-10.00 Szent Imre – VÁR 3./B – nyílt órák a nagycsoportos óvodások szülei 

számára az iskolában. 

Márc. 1. (szerda) 8.00-11.00 Nyílt nap a Csengő csoportban.  

Márc. 3. (péntek) 8.00-11.00 Nyílt nap a Bárány csoportban. 

Márc. 6. (hétfő) 8.00-11.00 Nyílt nap a Csillag csoportban. 

Márc. 8. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 6./A iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink 

számára az iskolában. 

Márc. 10. (péntek) 8.00-11.00 Nyílt nap a Szivárvány csoportban. 

Márc. 13. (hétfő) 8.00-11.00 Nyílt nap a Liliom csoportban. 
 

A hónap folyamán óvodásainkkal az Alcsúti Arborétumba kirándulunk, különjáratos autóbusszal. A 
hóvirágok nyílásától függően alakítjuk ki az időpontot, melyről értesíteni fogjuk Önöket. 
 

Kérem Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák óvodánk alapítványát! A 
tavalyi évben felajánlott összegeket óvodánk és a csoportszobák díszítésére, mesekönyvek és játékok beszerzésére fordítottuk, 
továbbá a csoportkirándulások költségeinek csökkentéséhez használtuk fel. 
 

Székesfehérvár, 2017. február 1.  
 

Csák Lajos igazgató  Dombi Mátyásné intézményegység-vezető 

Nyílt  

napok! 

Nyílt  

napok! 


