
Szent Imre Óvoda 
Decemberi szülői levél 

tel: 22/312-367 
 

December havi programok: 

Dec. 2. (hétfő) 10.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét 
Játékmúzeumban – Szivárvány csoport. 

 11.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét 
Játékmúzeumban – Csengő csoport. 

Dec. 3. (kedd) 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán. 

 10.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét 
Játékmúzeumban – Bárány csoport. 

Dec. 4. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 2./C iskola-előkészítő, közösségépítő 
foglalkozás nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

 17.00 Adventi lelki óra a szülők számára a kápolnában Ugrits 
Tamás atya vezetésével. 

Dec. 6. (péntek) 9.15 Miklós püspök érkezik az óvodába. 

Dec. 7. (szombat) Munkanap – az óvodában nevelés nélküli munkanap, 
ügyeletet nem tartunk. 

 16.00 A Csengő és a Bárány csoportból szereplő gyermekek 
műsora az Adventi Udvarban. 

Dec. 9. (hétfő) 9.30 A Bárány csoport a Városház téri Adventi Színpadon betlehemezik. 

 11.00 Évszaki koncert az óvodában. 

Dec. 10. (kedd) 9.00 Ovigaléria II.  

Dec. 12. (csütörtök) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a nagycsoportosok). 

Dec. 13. (péntek) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a középső csoportosok).  

Dec. 14. (szombat) Munkanap (a december 27-i pihenőnap – péntek – helyett). 

Dec. 17. (kedd) 10.00 A Szivárvány csoport az Országos Papi Otthonban betlehemezik. 

Dec. 18. (szerda) 10.00 Színházlátogatás a középső és nagycsoportosoknak – Huba bérlet (az Állatkerti 
történet megtekintése a Pelikán Kamaraszínházban). 

Dec. 19. (csütörtök) 14.30 A Bárány csoport betlehemezik a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, a 
püspökségi karácsonyon. Kérjük, hogy a Csengő, Liliom és Szivárvány csoportos 
gyermekeket 13.00 órakor szíveskedjenek hazavinni! 

Dec. 20. (péntek) Óvodai közös karácsony – a tehetségműhelyek bemutatkozása, valamint a Szivárvány csoport 
betlehemes műsora. 

 16.00 Betlehemes – a Bárány csoport bemutatásában – a Szent Imre-templomban. Az 
előadásra valamennyi óvodásunkat és családjaikat is szeretettel várjuk! 

Dec. 23. - január 3. Téli szünet – óvodai ügyeletet nem tartunk. (Az első óvodai nap: 2020. január 6., hétfő.) 

Jan. 6. (hétfő) 10.50 Vízkereszt – házmegáldás az óvodában. 

Jan. 7. (kedd)  7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán. 

Jan. 8. (szerda) 9.00-9.45 9.00 Iskolást játszunk – nagycsoportos óvodásaink az iskolapadban. 

 

  
 

 

 

 

 

Székesfehérvár, 2019. december 3.  
 

Csák Lajos igazgató  Nagy Zoltánné intézményegység-vezető 

Ady Endre: 
Karácsony 

(részlet) 
 

Harang csendül, 
Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

 
Minden ember 

Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 

Az én kedves kis falumban 
A Messiás 

Boldogságot szokott hozni. 

Kérjük, hogy azokon a napokon, melyeken gyermekük szerepel, fekete-fehér ünneplő ruhát, illetve a 

szerepének megfelelő öltözéket vállfán szíveskedjenek beadni a csoportba. 

Minden kedves óvodásunk családjának áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! 

 


