
Szent Imre Óvoda 
Decemberi szülői levél 

tel: 30/146-8972 
 

December havi programok: 

Dec. 1. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 2./C iskola-előkészítő, közösségépítő 

foglalkozás nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

 10.00 Bárány csoport: múzeumpedagógiai foglalkozás a Városi 

Képtárban: Varázsecset. 

Dec. 2. (csütörtök) Téli Ovigaléria megnyitó. 

Dec. 6. (hétfő) 10.00 Miklós püspök látogatása az óvodában. 

 Advent – a 2. gyertya meggyújtása az óvodában. 

Dec. 7. (kedd) 9.30 Csengő csoportos óvodásaink a Városi adventi 

színpadon: A szúrós szőrű bárány. 

 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy az 

összeg utalásával (ez utóbbit előnyben részesítjük, megköszönjük). 

 16.30 Iskolaérettségi szülői értekezlet az iskolába készülő 

gyermekek szüleinek. 

Dec. 8. (szerda) 10.00 Csengő csoport: adventi interaktív, zenés foglalkozás a 

Vörösmarty Mihály Könyvtárban. 

Dec. 9. (csütörtök) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a 

nagycsoportosok). 

Dec. 10. (péntek) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a középső 

csoportosok). 

Dec. 11. (szombat) Munkanap (a december 24-i pihenőnap – péntek – helyett). Kérjük, hogy a honlapon található 

űrlapon 2021.12.01. 12.00 órától – 2021.12.07. 8.00 óráig jelezzék, jön-e gyermekük ezen a napon 

óvodába. 

Dec. 13. (hétfő) Advent – a 3. gyertya meggyújtása az óvodában. 

Dec. 14. (kedd) 10.00 Liliom csoport: adventi interaktív, zenés foglalkozás a Vörösmarty Mihály Könyvtárban. 

Dec. 17. (péntek) 16.30 A Liliom csoport karácsonyi műsora az iskola Aulájában (közösségi tér). 

Dec. 22. - január 2. Téli szünet – óvodai ügyeletet nem tartunk. (Az első óvodai nap: 2022. január 3., hétfő.) 

Jan. 4. (kedd)  7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy az összeg utalásával (ez utóbbit előnyben 

részesítjük, megköszönjük). 

Jan. 5. (szerda) 9.00-9.45 Iskolást játszunk – nagycsoportos óvodásaink az iskolapadban. 

Jan. 6. (csütörtök) 11.00 Vízkereszt – házmegáldás az óvodában.  

  

 

Székesfehérvár, 2021. december 1. 
 

Csák Lajos igazgató  Nagy Zoltánné intézményegység-vezető 

Csanádi Imre: 
Karácsony fája 

 

A karácsony akkor szép, 
hogyha fehér hóba lép- 

nem is sárba, latyakba... 
Ropog a hó alatta. 

 
Hegyek hátán zöld fenyő, 
kis madárnak pihenő,-
búcsúzik a madártól, 
őzikéktől elpártol. 

 
Beszegődik, beáll csak 

szép karácsony fájának; 
derét-havát lerázza, 

áll csillogva, szikrázva. 
 

Ahány csengő: csendüljön, 
ahány gyerek: örüljön, 

ahány gyertya: mind égjen, 
karácsonyi szépségben. 


