
Szent Imre Óvoda 
Márciusi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

Március havi programok:  

Márc. 4. (hétfő) Kirándulás az Alcsúti Arborétumba. 

Márc. 5. (kedd) 8.00-10.00 Nyílt nap a Csillag csoportban. 

 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola 

titkárságán. 

Márc. 6. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 5./A iskola-előkészítő, 

közösségépítő foglalkozás az erre bejelentkezett 

nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

 17.00 Nagyböjti lelki óra szülők és pedagógusok 

számára Ugrits Tamás atya vezetésével, az iskolai 

kápolnában. 

Márc. 7. (csüt.) 8.00-10.00 Nyílt nap a Liliom csoportban. 

Márc. 8. (péntek) 8.00-10.00 Nyílt nap a Szivárvány csoportban. 

Márc. 12. (kedd) 9.00 Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Hangszervarázs című hangszerbemutatója az 

óvodában (ütős hangszerek).  

Márc. 13. (szerda) 16.30 Szent Imre – meseVÁR 4., iskolanyitogató foglalkozás az iskolában, nagycsoportos 

óvodások és szüleik, családjaik számára (népi gyermekjátékok). 

Márc. 14. (csüt.)  Megemlékezés március 15-ről – csoportonként. (Nem kérünk ünneplő öltözetet.) 

Márc. 15. (péntek) Nemzeti ünnep. 

Márc. 18. (hétfő) 15.00-17.00 „Kisszéken az apukámmal” – apák napja az óvodában. Várjuk az édesapákat, 
nagypapákat, dédpapákat Szent József ünnepe alkalmából. 

Márc. 20. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 5./B iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás az erre bejelentkezett 

nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

 15.00-16.30 „RINGATÓ” – játékos foglalkozás az óvodánk iránt érdeklődő családoknak. 

Márc. 21. (csüt.) 10.00 Színházlátogatás a Bárány, a Csengő és a Csillag csoport számára: Társas játék című 

interaktív mesejáték. 

Márc. 22. (péntek) 10.00 Színházlátogatás a Liliom és a Szivárvány csoport számára: Társas játék című interaktív 

mesejáték. 

Márc. 27. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 5./C iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás az erre bejelentkezett 

nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

 15.00-16.30 „RINGATÓ” – játékos foglalkozás az óvodánk iránt érdeklődő családoknak. 

Ápr. 2. (kedd) 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán. 

Ápr. 3. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 6./A iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás az erre bejelentkezett 

nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

Ápr. 4. (csüt.) 16.30 Vezetői tájékoztató az óvodánk iránt érdeklődő szülők számára. 

Ápr. 5. (péntek) 9.00-11.00 Nyílt nap beiratkozó gyermekek és szüleik számára – látogatási lehetőség 

valamennyi csoportban. 

 

Székesfehérvár, 2019. március 1.  

Csák Lajos igazgató  Dombi Mátyásné intézményegység-vezető  

Szabó Lőrinc: 

Tavasz 

 „Mi az?” - kérdezte Vén Rigó.  

„Tavasz” - felelt a Nap.  

„Megjött?” - kérdezte Vén Rigó.  

„Meg ám!” - felelt a Nap.  

„Szeretsz?” - kérdezte Vén Rigó.  

„Szeretlek!” - szólt a Nap.  

„Akkor hát szép lesz a világ?”  

„Még szebb és boldogabb!”  

 
 
 
 


