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Milí rodičia, 
prajeme vám aj touto cestou všetko dobré do nového roku 2013 , veľa lásky, životného elánu a  síl do  vašej 
práce. Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu s vami.                                                                              Pgk

Deň otvorených dverí :
Dňa 21.1.2013 bude na našej škole prebiehať deň otvorených dverí. Čas: od 8.15 do 12.30 hod.Pokiaľ viete o 
niekom, kto by mal záujem sa o našej škole niečo viac dozvedieť a hlavne prísť sa pozrieť priamo na 
vyučovacie hodiny, môžete ho o tejto plánovanej akcii informovať.  Pgk 

Zápis do 1.ročníka a predzápisové stretnutia :

Zápis do 1.ročníka sa uskutoční 31.1. - 2.2.2012. Bližšie informácie o zápise sa dozviete na stránke našej 
školy: http://waldorfskaskola.sk/clanok/2013/caka-vas-zapis-do-waldorfskej-skoly

Oznamujeme, že v tomto mesiaci prebiehajú dve predzápisové stretnutia  v stredu 16.1. a 23. 1. o 17:00 hod. 
Bližšie informácie sú v prílohe informatória alebo na našej webovej stránke : 
http://waldorfskaskola.sk/clanok/2013/dalsie-predzapisove-stretnutia
Pokiaľ viete o niekom, koho by tieto informácie mohli zaujímať, môžete mu preposlať uvedené linky.    
Denisa Mátrayová – budúca triedna učiteľka

Straty a nálezy :
Po vianočnej besiedke sa v učebni, kde bol tichý kútik, našiel uštrikovaný vlnený macko (červenobiely), 
ktorého si tam určite niekto z vás zabudol. Pokiaľ viete o niekom, komu by mohol patriť, zastavte sa  
v kancelárii školy.      tj

III. ročník :
Milí rodičia, pozývam vás na rodičovské stretnutie dňa 14.1. (pondelok) o 17.00 hod.
Teším sa na Vás.                                                                                                                                               mo

Pohybové vzdelávanie Kairos – workshop  : 
Rád by som vás týmto pozval na workshop o pohybovom vzdelávaní Kairos. Viac sa dozviete v priloženom 
plagáte, ako aj na novej web-stránke, na ktorú by som vás rád tiež týmto upozornil.
Link na web-stránku: www.kairos.sk . Jozef Malý, telocvikár

http://www.kairos.sk/
http://waldorfskaskola.sk/clanok/2013/caka-vas-zapis-do-waldorfskej-skoly
http://waldorfskaskola.sk/clanok/2013/dalsie-predzapisove-stretnutia
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