
Szent Imre Óvoda 
Októberi szülői levél 

tel: 30/146-8972 
 

Október havi programok: 

Október 3. (hétfő) 18.00 „Családműhely” (Az előadás-sorozat 1. alkalmára az 

iskola honlapján található űrlapon keresztül lehet regisztrálni). 

Október 4. (kedd) Állatok világnapja: megemlékezés csoportonként. 

9.00 A Léghajó Színház interaktív meseelőadása az 

óvodában: Csizmás kandúr. 

 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy az 

összeg utalásával (ez utóbbit előnyben részesítjük, 

megköszönjük). 

Október 5. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 1./B iskola-előkészítő, közösségépítő 

foglalkozás a nagycsoportos óvodások számára, az iskolában.  

 10.00 Bárány csoport: múzeumpedagógiai foglalkozás a 

Hetedhét Játékmúzeumban: Vármesék. 

Október 7. (péntek)  15.00-17.00 Mihály-napi vásár az üvegfolyosóban. 

 16.00 A nagycsoportosok hagyományőrző műsora az iskola 

Aulájában. 

Október 9. (vasárnap) 17.00 Családi szentmise a Szent Imre-templomban. 

Október 12. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 1./C iskola-előkészítő, közösségépítő 

foglalkozás a nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

Október 13-14. (cs.-p.) Kirándulás csoportonként. A tudnivalókról és a részletekről 

levélben fogjuk tájékoztatni a szülőket. 

Október 15. (szombat) Munkanap (október 31., hétfő helyett).  

Október 19. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 2./A iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás a nagycsoportos óvodások 

számára, az iskolában. 

Október 20. (csütörtök) 10.00 Liliom csoport: múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét Játékmúzeumban: Játékos 

állatvilág. 

Október 21. (péntek) Megemlékezés október 23-i nemzeti ünnepünkről: versmondódélelőtt az óvodában. 

Október 27. (csütörtök) 10.00 Szivárvány csoport: múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét Játékmúzeumban: 

Szatócsbolt. 

Október 28. (péntek)  10.00 Liliom csoport: múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét Játékmúzeumban: Szatócsbolt. 

Október 31. (hétfő) Pihenőnap (október 15. – szombat – munkanap helyett). 

November 1. (kedd) Mindenszentek ünnepe, munkaszüneti nap.  

November 2-4. (sze.-p.) Őszi szünet az iskolában – az óvodában ügyeletet tartunk. Kérjük, hogy ügyeleti igényüket 

október 21., 12.00 óra és október 26., 8.00 óra között, a honlapon található űrlapon 

szíveskedjenek jelezni. 

November 8. (kedd)  Lovagi torna az óvodában, Szent Imre herceg ünnepe alkalmából. 

 

 

 

Székesfehérvár, 2022. október 3.  

Tisztelettel: Csák Lajos igazgató és Nagy Zoltánné intézményegység-vezető 

Zelk Zoltán: Október 

Kisöccsétől, Szeptembertől 
búcsút vesz és útra kél, 

paripája sűrű felhő, 
a hintója őszi szél. 

Sárga levél hull eléje, 
amerre vágtatva jár, 
félve nézi erdő, liget, 

de ő vágtat, meg se áll. 

Hová, hová oly sietve, 
felhőlovas szélkerék? 

Azt hiszed tán, aki siet, 
aki vágtat, messze ér?  

Dehogy hiszi, dehogy hiszi, 
hiszen nem megyen ő messze, 
csak addig fut, míg rátalál 
a bátyjára, Novemberre. 


