
Szent Imre Óvoda 
Novemberi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

November havi programok: 

Nov. 7. (kedd) Óvodai ebédbefizetés 7.30-9.00 és 15.00-17.00 az 
iskola titkárságán.  

Nov. 8. (szerda) Szent Imre herceg ünnepe: kézműves foglalkozás, 
majd séta a Püspökkúthoz. 

Nov. 10. (péntek) 15.30-tól 16.30-ig Márton-napi kézműves 
foglalkozás; 

 17.00 órakor lámpás felvonulás a belvárosban.  

 A felvonulásra várjuk 1. évfolyamos tanulóinkat a tanító 
nénikkel és szüleikkel együtt. 

Nov. 11. (szombat) 9.30-11.00 Szent Imre – VÁR 1. iskolanyitogató, 
iskolabemutató foglalkozás az iskolában, 
nagycsoportos óvodások és szüleik, családjaik 
számára. 

Nov. 13-17. (hé.-pé.) Tartós élelmiszerek gyűjtése Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan. 

 Kérjük, hogy a lépcsőfordulóban előkészített „kamrában” helyezzék el adományaikat! 

Nov. 14. (kedd) 16.00-18.00 Fogadóórák a Bárány, a Csengő, a Liliom és a Szivárvány csoportban 
(ügyelet: Csillag csoport). 

Nov. 15. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 2./B iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink 
számára az iskolában. 

 16.00-18.00 Fogadóórák a Bárány, a Csengő, a Csillag és a Szivárvány csoportban 
(ügyelet: Liliom csoport). 

Nov. 16. (csütörtök) 16.00-18.00 Fogadóórák a Bárány, a Liliom, a Csillag és a Szivárvány csoportban 
(ügyelet: Csengő csoport). 

Nov. 20. (hétfő) 16.00-18.00 Fogadóórák a Csengő, a Liliom, a Csillag és a Szivárvány csoportban 
(ügyelet: Bárány csoport). 

Nov. 22. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 2./C iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink 
számára az iskolában. 

 15.30-17.30 Adventi koszorú készítő kézműves foglalkozás – szülőkkel. 

Nov. 24. (péntek) 16.00-17.30 Szent Imre – VÁR 2./A – iskolanyitogató, iskolabemutató foglalkozás 
az iskolában, nagycsoportos óvodások és szüleik, családjaik számára. 

Nov. 28. (kedd) 8.00-11.00 Szent Imre – VÁR 2./B – bemutatóórák a nagycsoportos óvodások 
szülei számára az iskolában. 

Nov. 29. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA – AKADÁLY iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos 
óvodásaink számára az iskola tornatermében. 

 (Szent Imre-logós póló, tornafelszerelés szükséges.) 

 17.00 Adventi lelki óra szülők számára – Ugrits Tamás atya vezetésével. 

 

 

Székesfehérvár, 2017. november 6.  
 

Csák Lajos igazgató   Dombi Mátyásné intézményegység-vezető 

Szalai Borbála: 
Mesevilág 

 
Fehér lett a kert, az udvar, 

fehér lett a nagyvilág! 
Mesebeli kristályoktól 
mesések a kerti fák. 

 
Csakhogy nem hó hullott rájuk, 

nem is dér és 
nem dara... 

Mesés kertbe mesés fákat 
varázsolt a zúzmara. 

 


