
In f o r m a t ó r i u m  školy  waldorfskej   
Týždenník učiteľov, rodičov a priateľov waldorfskej školy v Bratislave
Rok vydania: 12                                                           dátum: 17.1.2014 

Termín polročných prázdnin :   3. február 2014 - pondelok

Finančná rada :
V stredu 15. 1. 2014 sa stretla Finančná rada školy, ktorá sa zaoberala návrhom rozpočtu školy na tento 
kalendárny rok.                                                                                                                                                  xč

Strava :
V súlade s úsilím budovať zdravú školu pre naše deti sme zo školy odstránili mikrovlnú rúru, takže už nie je 
možné si týmto spôsobom na škole zohrievať jedlo. V tejto súvislosti pripomíname práve prebiehajúci 
prieskum záujmu rodičov o zmenu školskej stravy na zdravšiu, čo by prispelo k riešeniu problému vlastných 
obedov a ich zohrievania.                                                                                                                                  xč

Termín zápisov na školský rok 2014/15 :
Oznamujeme, že termín zápisov pre budúcich prvákov na školský rok 2014/15 je stanovený na :
7. - 9. februára 2014.     ib
 
Rodičovské stretnutia :
V stredu 22.1.2014 o 16.00 hod. bude rodičovské stretnutie rodičov žiakov 5. ročníka .                 ph 

Pripomíname :
Karneval pre rodičov, učiteľov a priateľov školy : 
V mene Rady rodičov by som Vás chcela  informovať, že po ročnej prestávke by sme tento rok opäť 
s radosťou usporiadali Karneval pre rodičov, učiteľov a priateľov školy.

Termín karnevalu:   8. február 2014
Miesto:                    telocvičňa WŠ
Vstupné:                 dobrovoľné, /príspevok vo forme občerstvenia- koláčiky, pomazámky, alko-nealko.../
Program:                 hudba, tanec, tombola

Aby sme karneval vedeli zorganizovať čo najlepšie, potrebovali by sme zistiť, aký je záujem zo strany 
rodičov.
Preto v prípade, že by ste sa chceli karnevalu zúčastniť, kontaktujte prosím, čo najskôr Vášho triedneho 
zástupcu v RR alebo mňa: andrea.harcegova@gmail.com.
Na záver by sme chceli všetkým rodičom popriať šťastný a úspešný nový rok!
Andrea Harcegová – za Radu rodičov 

Cvičenie jógy v škole :
Po priaznivých ohlasoch a záujme o cvičenia jogy z jesene minulého roka pripravujeme nový 6-mesačný 
jogový kurz v priestoroch WŠ. Cvičenia sú vhodné pre úplných začiatočníkov a aj pre pokročilejších z radov 
učiteľov, rodičov a priateľov WŠ. Kurz vedú rodičia žiaka našej školy-Danica a Ivo Ondrušovci. 
V ich podaní nie je joga iba telesným cvičením, ale aj rozvíjaním duševných kvalít 
a prácou s celou bytosťou človeka.                                             

Obdobie: 14.1.-17.6.2014
Termín:    každý utorok 15:30-16:50
Miesto: eurytmická miestnosť, 1. posch.
Cena: 90,-€ 
Prihlasovanie: jogah@azet.sk alebo 0905 273 585
Info: www.jogah.sk

http://gmail.com/
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