Szent Imre Óvoda
Decemberi szülői levél
tel: 22/312-367
December havi programok:
Dec. 4. (hétfő)
Dec. 5. (kedd)
Dec. 6. (szerda)
Dec. 8. (péntek)
Dec. 12. (kedd)
Dec. 13. (szerda)
Dec. 14. (csüt.)

Dec. 15. (péntek)

Dec. 18. (hétfő)
Dec. 19. (kedd)
Dec. 20. (szerda)
Dec. 22. (péntek)

Csanádi Imre:
A karácsony akkor
szép…

10.00 A Hóember ajándéka című interaktív meseelőadás
megtekintése a Vörösmarty Színházban.
7.30-9.00, 15.00-17.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola
A Karácsony akkor szép,
titkárságán.
hogyha fehér hóba lép.
9.15 Miklós püspök érkezik az óvodába.
Nem is sárba, ebadta,
ropog a hó alatta.
15.00 Keresztelő a Szent Imre-templomban.
10.30 A Csillag csoport a Városház téren betlehemezik.
Hegyek hátán zöld fenyő,
15.00 Óvodásaink a Kákics Együttes Nagyapám betleheme
kis madárnak pihenő,
című előadását tekintik meg az iskola tornatermében.
búcsúzik a madártól,
Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a
őzikétől elpártol.
nagycsoportosok).
15.30 Karácsonyi ünnepély a Szivárvány csoportban.
Beszegődik, beáll csak
a karácsony fájának,
16.00 Karácsonyi ünnepély a Bárány csoportban.
derét-havát lerázza,
Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a
áll
csillogva, szikrázva.
középső csoportosok).
15.30 Karácsonyi ünnepély a Liliom csoportban.
Ahány csengő, csendüljön,
16.00 Karácsonyi ünnepély a Csengő csoportban.
ahány gyerek, örüljön,
ahány gyertya, mind égjen
15.30 Karácsonyi ünnepély a Csillag csoportban.
karácsonyi szépségben.
15.00 A Liliom csoport az Országos Papi Otthonban
betlehemezik.
9.00 Adventi múzeumpedagógiai foglalkozás: óvodásaink az Aranygyapjú Társulat
betlehemes játékát tekintik meg a Szent István Király Múzeumban.
14.30 A Csengő csoport betlehemezik a Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házban, a püspökségi karácsonyon. Kérjük, hogy a Bárány, Csillag, Liliom és

Szivárvány csoportos gyermekeket 13 óráig szíveskedjenek hazavinni!
Dec. 23. - jan. 2.
Jan. 5. (péntek)
Jan. 9. (hétfő)
Jan. 10. (szerda)

Téli szünidő – óvodai ügyelet nincs.
11.00 Vízkereszt – házmegáldás az óvodában.
7.30-9.00, 15.00-17.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán.
9.00-9.45 BÓBITA 3./A iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodásaink
számára az iskolában.

A karácsonyi köszöntő műsorokra szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket, nagyszülőket, rokonokat.
Kérjük, hogy ezen a napon gyermekeik számára a fekete-fehér ünneplő ruhát, illetve a szerepüknek megfelelő
öltözéket vállfán szíveskedjenek beadni.
Minden kedves óvodásunk családjának áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!
Székesfehérvár, 2017. december 1.

Csák Lajos igazgató

Dombi Mátyásné intézményegység-vezető

