
Szent Imre Óvoda 
Márciusi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

Március havi programok: 

Márc. 1. (csüt.) 8.00-10.00 Nyílt nap a Bárány csoportban.  

Márc. 2. (péntek) 8.00-10.00 Nyílt nap a Csengő csoportban. 

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

 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola 

titkárságán. 

Márc. 7. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 5./A iskola-előkészítő 

foglalkozás nagycsoportos óvodásaink számára az 

iskolában. 

Márc. 8. (csüt.) 8.00-10.00 Nyílt nap a Liliom csoportban.  

Márc. 9. (péntek) 8.00-10.00 Nyílt nap a Szivárvány csoportban. 

Márc. 10. (szo.) Munkanap (március 16., péntek – pihenőnap –

helyett). Kérjük, hogy ügyeleti igényüket az 

óvodapedagógusoknak szíveskedjenek jelezni! 

Márc. 13. (kedd) A Bárány csoport könyvtárlátogatása. 

Márc. 14. (szerda)  Megemlékezés március 15-ről – csoportonként. (Ünneplő öltözetet nem kérünk.) 

Márc. 15. (csüt.) Nemzeti ünnep. 

Márc. 16. (péntek) Pihenőnap, nincs óvodai nyitva tartás. (Helyette március 10-én – szombaton – munkanap.) 

Márc. 19. (hétfő) 15.00-17.00 „Kisszéken az apukámmal” – apák napja az óvodában. Várjuk az édesapákat, 
nagypapákat, dédpapákat Szent József ünnepe alkalmából. 

Márc. 21. (szerda) 15.00-17.00 Húsvétváró kézműves foglalkozás. 

Márc. 22. (csüt.) A víz világnapja – séta a Csitáry-kúthoz – csoportonként. 

Márc. 23. (péntek) A Szivárvány csoport könyvtárlátogatása. 

Márc. 25. (vas.) 15.00 Virágvasárnap: Családi keresztút a Maroshegyen óvodásaink és családjaik 

részvételével. 

Márc. 26., 27., 28. Az iskolában igazgatói szünet, az óvodában ügyelet. Kérjük, hogy ügyeleti igényüket az 

óvodapedagógusoknak szíveskedjenek jelezni! 

Márc. 29. – ápr. 3. Tavaszi szünet. Óvodai ügyeletet nem tartunk. 

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

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

 10.30 A Csengő csoport könyvtárlátogatása. 

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

az iskolában. 

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

Székesfehérvár, 2018. március 2.  
 

Csák Lajos igazgató  Dombi Mátyásné intézményegység-vezető  

 

Kányádi Sándor: 

Márciusi versike 

 
Tavaszt csörög a szarka, tavaszt. 
Zöldülni kezd a barna haraszt. 

 
Zsendülni kezd a zsenge határ. 

Erőre kap a gyenge bogár. 
 

Szelídülnek az ordas szelek. 
Barkákat hány a bokros berek. 

 
Bukfencet vet a játszi patak. 

Már csak a hegyen látni havat. 
 
 
 
 


