
Szent Imre Óvoda 
Januári szülői levél 

tel: 30/146-8972 

 

Január havi programok:  

Jan. 9. (hétfő) 10.50 Házmegáldás az óvodában. 

Jan. 10. (kedd)  7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy az 

összeg utalásával (ez utóbbit előnyben részesítjük, megköszönjük). 

Jan. 11. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 3./A iskola-előkészítő, közösségépítő 

foglalkozás nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

Jan. 16. (hétfő) 16.30 Szülői értekezlet a BÁRÁNY csoportban. 

Jan. 17. (kedd) 16.30 Szülői értekezlet a CSENGŐ csoportban. 

Jan. 18. (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. 19. (csüt.) 9.00-11.00 Óvodai farsang a Szivárvány és Csillag 

csoportban. 

 16.30 Szülői értekezlet a SZIVÁRVÁNY csoportban.  

Jan. 20. (péntek) 9.00-11.00 Óvodai farsang a Bárány, Csengő, Liliom csoportban. 

 16.30 Szülői értekezlet a CSILLAG csoportban.  

Jan. 23.-febr. 3. (h.-p.) 8.00-12.00 Nyílt hetek a csoportokban (előzetes regisztráció szükséges). 

Jan. 25. (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. 

Jan. 29. (vasárnap) 17.00 Családi szentmise a Szent Imre-templomban.  

Jan.30.-febr. 10. (h.-p.) Fogadóórák az óvodában (előzetes regisztráció szükséges). 

Febr. 1. (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. 

Febr. 2. (csüt.) 10.45 Balázs-áldás az óvodában.  

Febr. 3. (péntek) 10.00 Évszaki koncert az aulában. 

Febr. 7. (kedd) 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy az összeg utalásával (ez utóbbit 

előnyben részesítjük, megköszönjük). 

Febr. 8. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 4./B (nyílt) + 10.00-10.45 szülői fórum (előzetes regisztrációval).  

 

Székesfehérvár, 2023. január 12.  

Csák Lajos igazgató  Nagy Zoltánné intézményegység-vezető 

Kányádi Sándor: 

Ez a tél 

Ez a tél, nem is tél, 

a hó csak pilinkél. 

Hullna már, hullna bár! 

Meztelen a határ. 

Csak a dér, csak a köd 

borít rá lepedőt. 

Méteres bunda-hó, 

az volna, volna jó. 

Lám tegnap hullatott 

valami keveset. 

Reggelre szétrúgták 

azt is a verebek. 

 


