
Szent Imre Óvoda 
Februári szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

Február havi programok: 
Febr. 1. (péntek)  10.30 Gyertyaszentelő Boldogasszony, Ugrits Tamás atya Balázs-

áldásban részesíti a gyermekeket. 

Febr. 5. (kedd) 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán. 

 9.00-11.00 Óvodai farsang a csoportokban. 

Febr. 6. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 4./A iskola-előkészítő, közösségépítő 

foglalkozás az erre bejelentkezett nagycsoportos óvodások 

számára, az iskolában. 

Febr. 7. (csüt.) 10.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét 

Játékmúzeumban – Bárány csoport. 

Febr. 8. (péntek) 9.00 Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Hangszervarázs 

című hangszerbemutatója az óvodában. 

Febr. 13. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 4./B iskola-előkészítő, közösségépítő 

foglalkozás az erre bejelentkezett nagycsoportos óvodások 

számára, az iskolában. 

 16.30 A Szülői Munkaközösség értekezlete. 

Febr. 14. (csüt.) 10.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét Játékmúzeumban – Csengő csoport. 

Febr. 20. (szerda) 16.30 Szent Imre – meseVÁR 3., iskolanyitogató foglalkozás az iskolában, nagycsoportos 

óvodások és szüleik, családjaik számára. 

Febr. 21. (csüt.) 10.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét Játékmúzeumban – Liliom csoport. 

Febr. 26. (kedd) 8.00-10.00 Szent Imre – meseVÁR, nyílt órák a nagycsoportos óvodások szülei számára az 

iskolában. 

 10.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét Játékmúzeumban – Szivárvány csoport. 

Febr. 27. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 4./C iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás az erre bejelentkezett 

nagycsoportos óvodások számára, az iskolában.  

Febr. 28. (csüt.) 8.00-10.00 Nyílt nap a Bárány csoportban.  

Márc. 1. (péntek) 8.00-10.00 Nyílt nap a Csengő csoportban. 

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. 

Február végén vagy március elején óvodásainkkal az Alcsúti Arborétumba kirándulunk, különjáratos autóbusszal. A 
hóvirágok nyílásától függően alakítjuk ki az időpontot, melyről értesíteni fogjuk Önöket. 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2019. február 1.  

Csák Lajos igazgató  Dombi Mátyásné intézményegység-vezető 

Pálfalvi Nándor: 
Farsang 

Táncra, táncra 
kisleányok, 

daloljatok fiúk, 
itt a farsang, haja-huj, 

ne lássunk most 
szomorút! 

Mert a farsang 
februárban 

nagy örömet ünnepel, 
múlik a tél, haja-huj, 
s a tavasznak jönni 

kell! 
 
 
 
 

Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák intézményünk 
alapítványát! (Adószámunk: 18499546-1-07). A tavalyi évben felajánlott összegeket játékok beszerzésére 
fordítottuk. 

 


