KVÍTEK
ZÁŘÍ 2019

Milé děti, rodiče, prarodiče,
další kamarádi a přátelé.
Vítejte v novém školním roce.
Co se dělo o prázdninách?
Polovina školky se proměnila na staveniště. Díky finanční pomoci Královského
města Rakovník i vlastnímu příspěvku školy došlo k rekonstrukci dvou výdejen
stravy. Novou kuchyňku budou využívat děti ze třídy Kočiček a Zajíčků.
V Kočičkách mají také vyměněnou podlahu v dětské šatně i nově opravené
zázemí pro paní učitelky. Doufáme, že prostory budou dobře sloužit dětem i
dospělým.

V prvním patře mezi třídami Zajíčků a Medvídků vznikla nová
učebna „A“ – prostor, který se dá využít pro malé skupinky
dětí, pro výuku s ICT i pro porady učitelek nebo konzultace
s rodiči.

Co nás bude
čekat v novém
roce?
Třídy a kontaktní telefony
Třída Pejsků 724 215 578
učitelky Kateřina Hanychová a Kristýna Šestáková
Třída Kočiček 724 215 589
učitelky Dorota Vostrá a Veronika Gerlichová
Třída Zajíčků 731 487 463
učitelky Iva Hudečková a Mgr. Radka Bradáčová,
na pobyt venku Jana Mikulcová
Třída Medvědů 724 215 624
učitelky Mgr. Jana Kovářová a Mgr. Pavla Mašková,
na pobyt venku Vlasta Štýbrová

Téma školního
roku je
Rok s barevnou
pastelkou.
Pastelka bude
pro děti

Nové paní učitelky

kamarádem
a průvodcem ve

Od září vítáme v našem týmu nové paní
učitelky Kristýnu Šestákovou a
Janu Mikulcovou. Obě vystudovaly obor Učitelství
pro mateřské školy na SPgŠ Beroun a mají již praxi
v mateřské škole. Kristýna bude třídní učitelkou ve
třídě Pejsků a Jana bude zajišťovat pobyt venku ve
třídě Zajíčků.

školce
po celý školní
rok.

Co nás čeká v září
1.9. Slavnostní zahájení školního roku
6.9 PROVOZ ŠKOLY z organizačních důvodů zkrácen – pouze do 15,30 hodin
11.9. Třídní schůzka ve třídě Zajíčků a Medvídků od 15,15
11.9. Schůzka výboru Rady rodičů
19.9. Čas pro rodiče na téma dětská onemocnění – viz pozvánka

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK
3.9., 10.9., 17.9., 24.9. Veronika Gerlichová – Předškolní a mimoškolní
pedagogika
10.9. Pavla Mašková – vzdělávací seminář Agresivita ve škole a cesty k jejímu
řešení
17.9. Jana Kovářová – Systemické vedení týmů
27.9. Kateřina Hanychová – Cestička do školy

INFORMACE PRO RODIČE
Prosíme, ve spolupráci s Vaší paní učitelkou
zkontrolujte platnost Vámi dříve vyplněných
formulářů „Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou
osobou“ pro další školní rok. Pokud jsou u Vás
nějaké změny – adresa, telefon, zdravotní
pojišťovna, nezapomeňte nás informovat

Úkol na měsíc září
Najdi maskota své třídy. Spoj zvířátko s jeho oblíbeným jídlem a
doveď ho až do domečku.

JMÉNO....................................................................TŘÍDA..........................
Hotové obrázky nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu
školy do 30.9. Na všechny Šikulky čeká malá odměna.

Děkujeme za Vaše pozdravy z prázdnin,
přišlo třicet pohledů z různých koutů světa.

