
Csanádi Imre: 

Tavasz-ébresztő 
 

Ébredj, új tavasz, 

jégtörő, sugaras, 

gallyat gombosító, 

rügyet rojtosító, 

mindenféle madarakat 

víg versre tanító. 

 
 
 
 
 

Szent Imre Óvoda 
Márciusi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

Március havi programok: 

Márc. 1. (szerda) 8.00-10.00 Nyílt nap a Csengő csoportban.  

Márc. 2. (csüt.) 10.30 A Bárány, a Csillag, a Liliom és a Szivárvány 

csoport a Vörösmarty Színház Kávézójában a Szegény 

ember és a róka című interaktív meseelőadást nézi meg. 

Márc. 3. (péntek) 8.00-10.00 Nyílt nap a Bárány csoportban. 

 10.30 A Csengő csoport a Vörösmarty Színház 

Kávézójában a Szegény ember és a róka című interaktív 

meseelőadást nézi meg. 

Márc. 6. (hétfő) 8.00-10.00 Nyílt nap a Csillag csoportban. 

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

 10.00 A Liliom csoport a könyvtárba látogat. 

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

számára az iskolában. 

Márc. 10. (péntek) 8.00-10.00 Nyílt nap a Szivárvány csoportban. 

Márc. 13. (hétfő) 8.00-10.00 Nyílt nap a Liliom csoportban. 

 16.30 Szülők imája – „Azokért a gyermekekért, akiknek a szülei nem gyakorolják keresztény 

vallásukat.” 

Márc. 14. (kedd)  9.00 Óvodai közös ünnepély. Kérjük, hogy gyermeküket ünneplő ruhába (fekete-fehér) 
szíveskedjenek öltöztetni, s a blúzra, ingre nemzeti színű kokárdát is varrjanak! 

Márc. 15. (szerda) Nemzeti ünnep. 

Márc. 17. (péntek) 15.00-17.00 „Kisszéken az apukámmal” – apák napja az óvodában. Várjuk az 
édesapákat, nagypapákat, dédpapákat Szent József ünnepe alkalmából. 

Márc. 21. (kedd) A víz világnapja – megemlékezés csoportonként. 

Márc. 29. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 6./B iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink 

számára az iskolában. 

Márc. 30. (csüt.) Kagyló-és ásványbemutató/vásár középső csoportos óvodásainknak az iskolában 

Márc. 31. (péntek) Kagyló-és ásványbemutató/vásár nagycsoportos óvodásainknak az iskolában 

Ápr. 4. (kedd) 8.30-10.30 ÓVODAVÁRÓ nyílt nap a beiratkozó gyermekek szülei számára. 

 15.00-16.30 RINGATÓ – játékos foglalkozás az érdeklődő gyermekeknek, 

szülőkkel. 

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

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

Az óvodai pólók megvásárlásának lehetőségéről a túloldalon olvashatnak 
 

Székesfehérvár, 2017. március 1.  

Csák Lajos igazgató  Dombi Mátyásné intézményegység-vezető  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kedves Szülők! 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy óvodai, Szent Imre-logós pólóink megvásárlására 

az eddigiektől eltérő, új, praktikusabb módon kínálunk lehetőséget. 

Fontosnak találjuk, hogy a pólók méretét láthassák, azokat gyermekükhöz 

odapróbálhassák, az új darabot személyesen vásárolhassák meg. 

A vásárlásra 2017. február 27-től (hétfőtől) naponta, 7.30 és 16.00 óra között, 

Gazdag Dóra óvodatitkárnál lesz lehetőségük, s ezt követően mindig az óvodatitkár 

kollégánál tudják a szükséges darabokat beszerezni, pótolni. 

Az emblémázott, narancssárga, gyermekméretű pólók ára 1.264 Ft. 

Az összeg a helyszínen fizetendő. 

Kérem, hogy a gyermekek óvodánk nyílt napjain – lehetőség szerint – már ezeket a 

pólókat viseljék! 

Üdvözlettel: 

Csák Lajos igazgató 

Székesfehérvár, 2017. március 1. 

 


