Szent Imre Óvoda
Szeptemberi szülői levél
tel: 22/312-367
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket a Szent Imre Óvoda nevelőtestülete nevében.
Fő célkitűzésünk biztonságos, barátságos és nyugodt környezet megteremtése a
gyermekek számára, ahol örömteli és élményekben gazdag foglalkozásokon játszhatnak,
ügyesedhetnek és okosodhatnak. Óvodánk a gondozás mellett kiemelten fontos
feladatként tűzi ki és valósítja meg a gyermekek egyéni és közösségi fejlesztését, szem
előtt tartva, hogy az iskolaérettség elérése az óvodai nevelés alapvető célkitűzése.
Szeretettel hívjuk Önöket az óvodai rendezvényekre és a személyes fogadóórákra. Az
óvodai programokról havonta szülői levélben, vagy az intézmény honlapján keresztül
tájékozódhatnak.

Szeptember havi programok:

Osvát Erzsébet:
Falevelek
Száguldanak
szárnyas szelek,
repülnek a
falevelek.
És a fákról
földre szállva
gondolnak a
letűnt nyárra:
fényes napra,
víg madárra,
a sok kedves
cimborára.

Szeptember 4. (kedd)

Óvodai ebédbefizetés 7.45-től 16.00-ig az iskola
titkárságán (nyári elmaradások).

Szeptember 11. (kedd)

8.00 Tanévkezdő közös imádság a kápolnában a középső és nagycsoportos gyermekek
részvételével (öltözet: fekete-fehér ünneplő ruha).

Szeptember 14. (péntek)

9.00 Szüreti táncház – szőlőpréselés, mustkóstolás az óvoda udvarán.

Szeptember 16. (vasárnap)

17.00 Családi szentmise a Szent Imre-templomban.

Szeptember 17. (hétfő)

16.30 Szülői értekezlet – Bárány csoport.

Szeptember 18. (kedd)

16.30 Szülői értekezlet – Csengő csoport.

Szeptember 18. (kedd)

Vízhez szoktatás kezdete (részletek a túloldalon).

Szeptember 19. (szerda)

16.30 Szülői értekezlet – Csillag csoport.

Szeptember 20. (csütörtök)

16.30 Szülői értekezlet – Liliom csoport.

Szeptember 22. (szombat)

Családos kirándulás: Szivárvány csoport.
Úti cél: Budapesten a Gellért-hegy, a Citadella, valamint a Vuk mesejátszótér.

Szeptember 24. (hétfő)

Szent Gellért-nap – ügyeletet tartunk. Kérjük, ügyeleti igényüket a csoportos
óvodapedagógusoknál jelezzék.

Szeptember 25. (kedd) 16.30 Szülői értekezlet – Szivárvány csoport.
Szeptember 26. (szerda)

16.30 A Szülői Munkaközösség értekezlete.

Szeptember 28. (péntek)

9.00 „Nyúlcipő” – túra a nagycsoportos gyermekek számára.

Szeptember 29. (szombat)

Családos kirándulás: Liliom csoport.
Úti cél: Budapesten a Budai Vár, a Halászbástya és a Mátyás király mesejátszótér.

Október 5. (péntek)

Az Állatok világnapja alkalmából óvodai kirándulás a Budakeszi Vadasparkba a
középső és nagycsoportos gyermekeknek.

Székesfehérvár, 2018. szeptember 6.
Tisztelettel: Csák Lajos igazgató és Dombi Mátyásné intézményegység-vezető

Úszásoktatás a 2018/19-es nevelési évben
Szeretettel ajánljuk a középső és nagycsoportos korú óvodásaink szülei figyelmébe, hogy 2018. szeptember
18-tól – 5 héten keresztül – úszótanfolyamot indítunk, melynek célja a gyermekek vízhez szoktatása.
Helyszín:

Delfin Sportegyesület (Városi Uszoda), a 10 alkalom ára: 7000 Ft.

Indulás:

kedd 7.45

8.15-től 9.00-ig vannak vízben

csütörtök 7.45

8.15-től 9.00-ig vannak vízben

Utazás:

az óvoda épülete elől indul a kisbusz óvodapedagógusi felügyelettel

Szükséges felszerelés:
-

fürdőruha
úszósapka (kötelező) (kérjük, hogy a műanyag úszósapkákba kis hintőport szíveskedjenek szórni,
hogy ne húzza a gyermekek haját)
úszószemüveg (nem kötelező)
törölköző
papucs
fésű, hajgumi
hazautazáshoz sapka vagy kiskendő (jó idő esetén is)
hajszárító (aki teheti, kérjük, tegyen a hátizsákba)
zárható műanyag flakonban innivaló (ennivalót az uszodában nem lehet fogyasztani!)

Hajszárításhoz, öltözködéshez szívesen fogadunk segítséget a családtagoktól.
Az úszásoktatáson 40 gyermek részvételére van lehetőség. A jelentkezéseket az összeg befizetésével,
érkezési sorrendben tudjuk elfogadni. A díj befizetése: Gazdag Dóra óvodatitkárnál, 2018. szeptember 14ig.
Székesfehérvár, 2018. szeptember 6.
Dombi Mátyásné intézményegység-vezető

