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Jarná brigáda :
Plánovaný termín zajtrajšej jarnej brigády sa z organizačných dôvodov presúva na koniec mája. 
O termíne jej konania a rozsahu prác Vás budeme  včas informovať.                                                              dn

Rada rodičov :
Najbližšie stretnutie Rady rodičov bude 26.3.2014.
V prílohe informatória si môžete nájsť témy, ktorými sa bude RR zaoberať.                                                    rr 

   
Straty a nálezy :
Vážení rodičia, prosíme Vás skontrolujte kôš strát a nálezov na chodbe pod nástenkou.
Je plný a potrebujeme ho vyprázdniť. Termín na prezretie koša je do 4.4.2014.
Aby sa predišlo takémuto naplneniu, rozhodli sme sa, že budeme k poslednému dňu v mesiaci  kôš 
vyprázdňovať a  nevyzdvihnuté šatstvo dáme do veľkého zberného kontajnera pred školou určeného na tento 
účel.                                                                                                                                                                     
Takisto upozorňujeme, že iné stratené predmety sa väčšinou prinášajú do kancelárie školy. Upozornite svoje 
deti, aby sa v takýchto prípadoch informovali v kancelárii u Tatiany Jozefíkovej. Naposledy tu boli prinesené 
kľúče od skrinky s príveskom v podobe strieborného koníka. Samozrejme sa tu nachádza ešte veľa iných 
nevyzdvihnutých predmetov, o ktorých priebežne informujem. Napr: malá červená peňaženka, biele a čierne 
náramkové hodinky, malý bieloružový mobil Samsung, dioptrické okuliare (zelenkavé, medené), rôzne 
náramky, náušničky, retiazky, sponky do vlasov, lesk na pery... Je toho celkom dosť, až sme prekvapení, že to 
nikomu nechýba.                                                                                                                                                 tj

Rodičovské stretnutie :
III. ročník :
Srdečne vás pozývam na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok, dňa 24.3. o 15.30 hod.         dc

2% daň z príjmov :
Dovoľujeme si Vás osloviť v mene školy vo veci možnosti prispieť našej škole 2% dane z príjmov.
Usilujeme sa dať našim žiakom do života viac a veľmi si vážime aj pomoc vás rodičov a priateľov školy. 
Minulý rok získala naša škola prostredníctvom vašich 2% daní 7500 EUR, ktoré sme použili na - vytvorenie 
špeciálnej triedy a na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Tento rok by sme príspevok chceli použiť na rekonštrukčné práce v budove školy.
Viac informácii nájdete na našej stránke: www.waldorfskaskola.sk
Tu nájdete možnosti zaplatenia tejto dane s konkrétnymi inštrukciami : 
https://docs.google.com/forms/d/1GwoJyY-mk-HC9Xcy-hhDhFqhmMfTUVG6P7JTPJH5Iho/viewform

Údaje o obdarovanej organizácii :

Obchodné meno:    Výchova k slobode, o.z.
Sídlo:                      Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava
IČO:       36061042 
SID:       nepridelené
Právna forma:         občianske združenie

Srdečne ďakujeme.    wš
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