
Szent Imre Óvoda 
Decemberi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

December havi programok: 

Dec. 4. (kedd) 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán. 

 10.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét 
Játékmúzeumban – Bárány csoport. 

 10.00 Színházlátogatás a Liliom és Szivárvány csoport 
számára, a bábjáték címe: Ágoston, avagy egér a felhők között. 

Dec. 5. (szerda) 10.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét 
Játékmúzeumban – Csengő csoport. 

 17.00 Adventi lelki óra a szülők számára a kápolnában 
Ugrits Tamás atya vezetésével. 

Dec. 6. (csüt.) 9.15 Miklós püspök érkezik az óvodába. 

Dec. 13. (csüt.) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a 
nagycsoportosok). 

Dec. 14. (péntek) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a 
középső csoportosok). 

 15.30 Karácsonyi ünnepély a Csengő csoportban. 

 16.00 Karácsonyi ünnepély a Csillag csoportban. 

Dec. 17. (hétfő) 15.30 Karácsonyi ünnepély a Szivárvány csoportban.  

Dec. 18. (kedd) 10.00 A Csillag csoport a Városház téren betlehemezik. 

 15.30 Karácsonyi ünnepély a Bárány csoportban.  

Dec. 19. (szerda) 10.00 A Bárány csoport az Országos Papi Otthonban betlehemezik. 

 16.00 Karácsonyi ünnepély a Liliom csoportban.  

Dec. 20. (csüt.) 15.00 A Csillag csoport betlehemezik a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, 
a püspökségi karácsonyon. Kérjük, hogy a Bárány, Csengő, Liliom és Szivárvány 
csoportos gyermekeket 13.30 óráig szíveskedjenek hazavinni! 

Dec. 24. - jan. 2. Téli szünidő – óvodai ügyelet nincs. (Az első óvodai nap 2019. január 3.) 

Jan. 7. (hétfő) 10.50 Vízkereszt – házmegáldás az óvodában. 

Jan. 8. (kedd)  7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán. 

Jan. 9. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 3./A iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás az erre 
bejelentkezett nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2018. december 3.  
 

Csák Lajos igazgató  Dombi Mátyásné intézményegység-vezető 

Weöres Sándor: 
Száncsengő 

 
Éj-mélyből fölzengő 

- csing-ling-ling - száncsengő. 
Száncsengő - csing-ling-ling - 

tél csendjén halkan ring. 
 

Földobban két nagy ló 
- kop-kop-kop - nyolc patkó. 
Nyolc patkó - kop-kop-kop - 

csönd-zsákból hangot lop. 
 

Szétmálló hangerdő 
- csing-ling-ling - száncsengő. 
Száncsengő - csing-ling-ling - 

tél öblén távol ring. 
 

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! 

 


