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Milí rodičia,
srdečne pozývame tých, ktorí majú v obľube prírodné stavby, alebo by si to radi prišli vyskúšať dňa 
15.6 a 16.6. o 9.30 hod. , budeme robiť s tretiackymi rodičmi na stavbe hlineno-slameného domčeka.
Radi privítame aj rodičov z iných tried, aspoň sa medzi sebou lepšie spoznáme :-). Niekto kto s tým má 
viacej skúseností, nám môže dať dobré tipy. Odborná pomoc bude zabezpečená architektom prírodných 
stavieb pánom M.Prejsom.
V prílohách pripájam fotky, ktoré zachytávajú spoluprácu detí a učiteľov na tomto krásnom projekte. 
Už to nie je len triedny projekt, ale aj medzitriedny,  ba až školský.
Ďakujeme všetkým, čo nám pomáhajú. Miroslava Okuliarová tr.učiteľka 3.ročníka.                                     

Straty a nálezy :
Keďže sa blíži koniec školského roka, prosíme rodičov, aby prezreli kôš strát a nálezov. Takisto je u mňa 
v kancelárii niekoľko kusov rôznej bižutérie a jeden nájdený mobil Samsung. 

Vážení rodičia, ak nemáte na leto ešte jasné plány, tak Vás srdečne pozývame na Rodinný víkend s yogou 
v prírode, ktorý organizujeme pre vás a vaše det v dňoch 24.-27.8. 2013 v Haliči (pri Lučenci) v penzióne 
Zbrojnica. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke. Daniela Nitonová, Natalia Shakhnazar

Vážení rodičia,
pripomíname, že predposledný júnový týždeň – od 17. do 20. 6. budú v telocvični školy prebiehať 
prezentácie deviatackých individuálnych projektov.  Začiatok prezentácií bude každý deň o 16.30 hod. 
Bližší program vám zašleme neskôr. Už teraz sa však môžete tešiť na flamenco, aikido, pixel art, 
Greenpeace...

Zároveň Vás  pozývame na divadelné predstavenie od Moliéra : „Lakomec“.
Termíny divadelného predstavenia:  
     21.6. (piatok)                - v dopoludňajších hodinách pre žiakov školy, 
     22.6. (sobota)                - v popoludňajších hodinách vrámci Jánskej slávnosti, 
     23.6. (nedeľa) o 18.00  - v Medzinárodnom divadle Meteorit. 
Postavy majú viaceré alternácie, takže každé predstavenie bude iné. :-)

Tešíme sa na Vašu účasť na našich podujatiach.                                                                            sš + deviataci


	In f o r m a t ó r i u m  školy  waldorfskej   
	Rok vydania: 11				                                                            dátum: 7.6.2013                                                 

