
Szent Imre Óvoda 
Januári szülői levél 

tel: 30/146-8972 

 

Január havi programok:  

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

iskolapadban. 

Jan. 6. (csüt.) 11.00 Házmegáldás az óvodában.  

Jan. 11. (kedd)  7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy 

az összeg utalásával (ez utóbbit előnyben részesítjük, 

megköszönjük). 

Jan. 12. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 3./A iskola-előkészítő, közösségépítő 

foglalkozás nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

Jan. 16. (vasárnap) 17.00 Családi szentmise a Szent Imre-templomban. 

Jan. 17. (hétfő) 16.30 Szülői értekezlet a BÁRÁNY csoportban. 

Jan. 18. (kedd) 16.30 Szülői értekezlet a CSENGŐ csoportban. 

Jan. 19. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 3./B iskola-előkészítő, közösségépítő 

foglalkozás nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

 16.30 Szülői értekezlet a LILIOM csoportban.  

Jan. 20. (csüt.) 16.30 Szülői értekezlet a CSILLAG csoportban. 

Jan. 21. (péntek) 9.00-11.00 Óvodai farsang a csoportokban. 

 16.30 Szülői értekezlet a SZIVÁRVÁNY csoportban.  

Jan. 24.-febr. 4.(h-p) 8.00-12.00 Nyílt hetek a csoportokban (előzetes regisztráció 

szükséges). 

Jan. 31.-febr. 11. (h-p) Fogadóórák az óvodában (előzetes regisztráció szükséges). 

Jan. 26. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 3./C iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás nagycsoportos óvodások 

számára, az iskolában. 

 16.30 A Szülői Munkaközösség 2. féléves értekezlete. 

Febr. 2. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 4./A iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás nagycsoportos óvodások 

számára, az iskolában – szülői részvétel lehetőségével, majd 10.00-10.45 szülői fórum, 

találkozási lehetőség a leendő tanító nénikkel és az intézményvezetéssel (a szülői részvétel 

előzetes regisztrációval lesz lehetséges). Az iskola az eseményről meghívót és részletes tájékoztatást küld. 

 10.45 Balázs-áldás az óvodában. 

Febr. 8. (kedd) 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy az összeg utalásával (ez utóbbit 

előnyben részesítjük, megköszönjük). 

Febr. 9. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 4./B (nyílt) + 10.00-10.45 szülői fórum (előzetes regisztrációval). 

 

Székesfehérvár, 2022. január 4.  

Csák Lajos igazgató  Nagy Zoltánné intézményegység-vezető 

Gazdag Erzsi: 

Január 

Január, január 

mindig hócsizmában jár; 

jégbajusza, jégkabátja, 

zúzmara a jóbarátja. 

Január, január 

palotája nyitva áll. 

Jégtükörű padlóján 

korcsolyázik fiú. lány. 

Áll a tánc, áll a bál. 

Kicsi szánkó csengve száll. 

Meg nem áll tán tavaszig, 

mindaddig, míg havazik. 

 


