
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: 13                                                            dátum: 3.10.2014 

Obedy – platby – lístky :
Vzhľadom k tomu, že neustále vznikajú nedorozumenia ohľadom obedových platieb a lístkov, 
upresňujeme informáciu od pani Čunderlíkovej:
Lístky za obedy pre 2. stupeň na mesiac november sa budú vydávať v kuchyni školy LEN na 
základe odovzdaného ústrižku zaplateného šeku alebo výpisu z banky v termíne od 27.- 29.10.2014.

    tč
Platby škole :
Prosím rodičov, aby  rozlišovali pri platbách špecifické symboly : 
ŠS :  školné : 100   desiaty: 200   školský klub : 300 (platí pre 1. ročník).
VS : číslo zmluvy o štúdiu
Číslo účtu : 2400055034/8330                                                                                                            tj

 
Dražba na podporu jazierka :
Ďakujeme všetkým, kto sa zúčastnil dražby na podporu jazierka. Ďakujeme aj všetkým tvorcom a 
organizátorom - žiačkam z 8. triedy. Vydražili sme 882 eur.                                                             tm 

I. ročník :
Stretnutie rodičov a učiteľov 1.ročníka sa uskutoční v pondelok 6.10.2014 o 16.h.                          ib

III. ročník – (zopakovnie správy z 19.9.) : 
V súvislosti s témou 3. ročníka vyvstala pedagogická potreba kamenného mlynčeka/žarnova a 
drevenej maselnice. Predmety potrebujem na mletie múky a prípravu masla, mali by byť teda 
funkčné. V prípade, že niekto z Vás môže niečo také škole podarovať, rád to privítam. Ak by dar 
nebol možný, budem hľadať iné cesty ako deťom poznanie tradičného spracovania zrna a mlieka 
sprostredkovať.                                                                                                                                    sl

Straty a nálezy :
Kôš nájdených vecí vo vstupnej chodbe pod nástenkou je plný. Pozrite sa do neho, či tam nenájdete 
chýbajúce vecí svojich detí.
Takisto sa našlo pár drobností , ktoré žiaci doniesli do kancelárie ( sponky, náramky, prívesky ).
Skontrolujte doma, či vašim deťom niečo nechýba, prípadne sa informujte v kancelárii školy.         tj

Oznam :
Opäť sa nám v škole na 1. stupni vyskytli vši. Prezrite prosím svojim deťom cez víkend hlavy, 
prípadne urobte potrebné opatrenia na ich odstránenie. Ďakujeme.                                                  wš

Víkendový workshop „Bothmerova gymnastika“:
Kto by mal ešte záujem zúčastniť sa víkendového workshopu - „Bothmerová gymnastika“, nech 
sa prihlási u Natálii Shakhnazarovej. Začína už dnes.Plagátik v prílohe informatória. 
Kontakt : natalia.private@gmail.com, tel :0915131586.                                                                 ns
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