
Szent Imre Óvoda 
Áprilisi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

Április havi programok: 

Ápr. 5. (csüt.) A Csillag csoport könyvtárlátogatása. 

Ápr. 10. (kedd) 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán. 

 A Csengő csoport könyvtárlátogatása. 

Ápr. 11. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 5./B iskola-előkészítő foglalkozás 

nagycsoportos óvodásaink számára az iskolában. 

Ápr. 12. (csüt.) 8.30-10.30 ÓVODAVÁRÓ – nyílt nap a beiratkozó gyermekek szülei 

számára. 

 15.00-16.30 RINGATÓ – játékos foglalkozás az érdeklődő 

gyermekeknek, szülőkkel. 

Ápr. 13. (péntek) 8.30-11.00 ÓVODAVÁRÓ – nyílt nap a beiratkozó gyermekek szülei 

számára, látogatás a csoportokban. 

Ápr. 17. (kedd) A Liliom csoport könyvtárlátogatása. 

Ápr. 18. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 5./C iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink számára 

az iskolában. 

Ápr. 20. (péntek)  A Föld napja – megemlékezés csoportonként.  

Ápr. 21. (szombat) Munkanap (április 30., hétfő – pihenőnap – helyett). Kérjük, hogy ügyeleti igényüket az 
óvodapedagógusoknak szíveskedjenek jelezni!  

Ápr. 25. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 6./A iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink számára 
az iskolában. 

 10.00 A kiscsoportos gyermekek a Pelikán Kamaraszínházban az Erdőmuzsika című 
interaktív meseelőadást tekintik meg. 

Ápr. 26. (csüt.) 9.00 A Musica Bella Vonószenekar hangszerbemutatója a nagycsoportosoknak a Hermann 
László Zeneiskolában.  

Ápr. 27. (péntek) 10.00 A középső és nagycsoportos gyermekek a Pelikán Kamaraszínházban az 
Erdőmuzsika című interaktív meseelőadást tekintik meg. 

Ápr. 30. (hétfő) Pihenőnap, nincs óvodai nyitva tartás. (Helyette április 21-én – szombaton – munkanap.) 

Máj. 1. (kedd) Május 1-je, a munka ünnepe – munkaszüneti nap. 

Máj. 2. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 6./B iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink számára 
az iskolában. 

Máj. 3. (csüt.) 15.30 Anyák napi köszöntés a Bárány csoportban. 

Máj. 4. (péntek) 15.30 Anyák napi köszöntés a Csengő csoportban. 

 16.00 Anyák napi köszöntés a Csillag csoportban.  

Máj. 7. (hétfő) 15.30 Anyák napi köszöntés a Szivárvány csoportban. 

 16.00 Anyák napi köszöntés a Liliom csoportban. 

 
 

 

 

 
Székesfehérvár, 2018. április 5.                   Csák Lajos igazgató                Dombi Mátyásné intézményegység-vezető  

A 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontja: 

2018. április 24. (kedd), április 25. (szerda), április 26. (csütörtök) 
8.00 – 17.00. 

 

 

Donkó László: 
Tavasz éke 

 
Barkabontó 
napsugárka, 
mézet gyűjtő 
kis bogárka, 
rügyfakasztó 
boldog zápor, 
csöpp levélke 

almaágról, 
fehér szirma 

meggyvirágnak, 
tavasz éke 
a világnak. 

 
 
 


