
Szent Imre Óvoda 
Májusi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

Május havi programok: 

Máj. 1. (szerda) A munka ünnepe. 

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

 16.00 Anyák napi köszöntés a Csillag csoportban.  

Máj. 6. (hétfő) 15.30 Anyák napi köszöntés a Csengő csoportban. 

Máj. 7. (kedd) 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán. 

 15.30 Anyák napi köszöntés a Liliom csoportban. 

Máj. 8. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 6./C iskola-előkészítő, 

közösségépítő foglalkozás az erre bejelentkezett 

nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

Máj. 9. (szerda) 15.30 Anyák napi köszöntés a Szivárvány csoportban. 

Máj. 13. (hétfő) Egyházmegyei óvodások találkozója: az iskolába 

lépő nagycsoportos gyermekekkel az alsószentiváni 

Mária-kegyhelyre látogatunk. 

Máj. 17. (péntek) Esti pizsamaparti az iskolába lépő 

nagycsoportosoknak. 

Máj. 21. (kedd) 16.30 Szülői értekezlet a 2019/2020-as nevelési évre beíratott gyermekek szülei számára. 

Máj. 24. (péntek) Gyermeknapi kirándulás a Soponyai Ökocentrumba (3000 Ft/gyermek, mely 

tartalmazza a buszköltséget és a belépőket.) 

 Kérjük, hogy ezen a napon minden gyermeket narancssárga pólóban hozzanak az óvodába. 

Máj. 28. (kedd) Gólya-túra a Szent Imre Általános Iskolába felvett nagycsoportos gyermekek 

számára. 

Máj. 30. (csüt.) 16.00 Búcsúzó a Csillag és Szivárvány csoportos gyermekek számára. 

Máj. 31. (péntek) 16.00 Búcsúzó a Bárány, Csengő és Liliom csoportos gyermekek számára. 

Jún. 3-7. (hé.-pé.) Úszótábor a középső és nagycsoportos óvodásoknak (fakultatív, 3.500 Ft / hét). 

Jelentkezni május 29-ig – az összeg befizetésével – Gazdag Dóra óvodatitkárnál lehet. 

Jún. 10. (pünkösdhétfő) 10.00-16.00 Egyházmegyei nap a Bregyó-közi Ifjúsági és Sportcentrumban. 

Június 17-től július 19-ig nyári ügyeletet tartunk. 

Kérjük, hogy ügyeleti igényüket a csoport óvodapedagógusainál szíveskedjenek jelezni. 

Július 22-től augusztus 16-ig óvodánk zárva tart. Augusztus 21-től azokat a gyermekeket tudjuk fogadni, 
akiknek a szülei ezt előre jelzik a csoport óvodapedagógusainál. 

Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák intézményünk alapítványát. A 
tavalyi évben felajánlott összegeket játékok beszerzésére fordítottuk. 
 
 
Székesfehérvár, 2019. május 2. 
 
Csák Lajos igazgató                 Dombi Mátyásné intézményegység-vezető  

Osváth Erzsébet: 

Meséltél és meséltél 

Velem voltál örömömben, 

velem voltál bajban, 

velem voltál, ha sírtam, 

velem, ha kacagtam. 

Meséltél és meséltél 

igazakat, szépet, 

kívántam, hogy a meséd 

sose érjen véget. 

Mit adtam én cserébe? 

Te azt sose kérted, 

de talán a két szemem 

elárulta néked. 

 
 
 
 


