Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

„Betlehem kis falucskába
Karácsonykor éjféltájba
Fiúisten ember lett,
Mint kisgyermek született.”

December havi programok
December 1.

A csoportok „Szent családját” a kápolnában Gábor atya megáldja, melyek az advent
idejé-ben a családjaink otthonában szállást találnak.

December 1.

Adventi játszóház délután 3 órától, majd gyertyagyújtás a kápolnában.

December 4.

Óvodai befizetés a vezetői irodában./7 15-1100; 1200-1600/

December 6.

Szent Miklós napja. A Mikulás személyesen találkozik a délelőtt folyamán az óvodában
lévő gyermekekkel.

December 6.

A Zenebirodalom Alapítvány bérletes hangversenye. / a „Nefelejcs” és a „Napraforgó”
nagycsoportosai alkalomhoz illő ruhában érkezzenek e napon/

December 7.

Advent köszöntése az Idősek Otthonában ( Napraforgó csoport )

December 13.

Luca búza ültetése a csoportokban. Lucázók várása az iskolából.

December 13.

Játékos torna „Péter bácsival” a tornateremben a nefelejcses és napraforgós tornára járó
gyermekeknek együtt.

December 18. /1700/

Összevont szülői értekezlet - 1700 /januári helyett/.
Meghívott vendég: Székely János, Szombathelyi egyházmegye püspöke.
Előadásának címe: Karácsonyváró gondolatok.

December 20.

Meglepetés „Péter bácsitól” a tornára járó gyermekeknek.

December 21.

Karácsonyvárás a csoportokban.
Időpontok:

Gyöngyvirág csoport 815, Margaréta csoport 815
Napraforgó csoport 8 00,

Nefelejcs csoport 800

A megjelölt időpontok a csoportok karácsonyi ünneplésének a kezdetét jelentik, melyre az
érdeklődő szülőket is szeretettel várjuk.
A csoportszobákba a kezdéskor (8 00, illetve 815) közösen mennek be a gyermekek
az Óvó nénikkel, Dajka nénivel és a Szülőkkel, így az óvodába érkezést a megadott
időponthoz tervezzék.
Betlehemes játék az aulában délelőtt 11-kor, a Napraforgós gyerekek előadása.
December 22.

Játszónap az új játékokkal, az év utolsó ovis napja.

Január 3.

Az első óvodai nap a 2018-as évben.

Minden kedves családnak áldott, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag új esztendőt kívánok
az óvoda dolgozói nevében!
Győr, 2017. november 30.

Virágné Bertalan Éva

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevelet az Ön által megadott beleegyezés alapján küldjük. Kérjük, ne válaszoljon rá. Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni
tőlünk, kérem, írjon az alábbi email címre: ovoda@prohaszka.gyor.hu

