
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: 14                                                                     dátum: 13. 11. 2015                                                  

 

 

V pondelok 16.11.2015 – je riadne vyučovanie. Riaditeľské voľno nebude.                                   wš 

 

Rodičovské stretnutie - 6. ročník:                                                                                                                                          

Milí rodičia, srdečne Vás pozývam na naše rodičovské stretnutie 16.11. o 17.00 h, ktoré bude 

venované téme 12. roku a pracovnému vyučovaniu na waldorfskej škole.                                      mo 

                                                                                                                                                 

Intuitívne hry:                                                                                                                                  
Milí rodičia a deti, dňa 17.11. sa budeme hrať v telocvični ako každý druhý utorok o 16.30 h  

intuitívne hry, ak budete mať chuť, pridajte sa k nám!                                                                     mo                                                              

Jesenná brigáda – poďakovanie: 

Ďakujeme všetkým ochotným, ktorí prišli minulú sobotu na školskú brigádu.  

V približnom počte 70 dospelých a 40 detí sa nám podarilo urobiť kus práce: 

- vyčistiť pozemok vrátane  prístupových chodníkov 

- zrezať tuje a použiť ich na tvorbu obruby jedného z prístupových chodníkov 

- „oslobodiť dub“ na rohu budovy a borovicu na zadnom dvore  

- dokončiť hriadku na boku budovy 

- zlikvidovať dve kopy odpadu zboku kotolne 

- takmer dokončiť výkopové práce na jazierku 

- začať s tvorbou chodníčka k domčeku 

- vybrúsiť a natrieť dvere, okná a zárubne 

- z časti vypratať a pretriediť drevo z prístrešku, napíliť na kúrenie a uložiť zboku prístrešku, z časti     

podrviť haldu konárov pri domčeku 

- ušiť 50 kusov návlekov 

- vypratať a vyčistiť sprchu pri telocvični 

Ďakujeme druháckym rodičom za zabezpečenie „cateringu“, tradične Jarovi Mikuličovi  

a Janke Pančíkovej za perfektný guláš. A tiež ďakujeme všetkým, ktorí síce neprišli, ale  

podporili nás finančne príspevkom do „fondu brigád“ (vyzbieralo sa 115,- €) .               Organizátori 

                                                                            

Jazierko: 

Taktiež sa chcem poďakovať za pomoc pri jazierku, no nakoľko sa všetky  práce ešte nedokončili, 

uvítala by som Vašu pomoc dňa 17.11. od 12 00 h – 16.00 h., kedy sa bude pokračovať v prácach. 

                          tm 

Rada rodičov – streda 18.11.2015 o 16.30 hod.       

         

1. Privítanie nových členov RR za 1. ročník, pána Tomáša Kollárika a pána Martina Račeka. 

2. Brigáda : 

a)  brigáda (záhrada a okolie) - vyhodnotenie 

b)  prehodnotiť návrh na brigádu zameranú na interiér školy (D. Štefanová) 

3.  Úhrady obedov a desiat - trvalým príkazom (J. Pančíková) 

 

Dlhodobé témy: 

1. PRÍSTAVBA - nové informácie                                                                                   Rada rodičov 

 

Výtvarný ateliér:                                                                                                                                 

V pondelok 16.11.2015 nebude výtvarný ateliér. Náhradný termín bude 26.11.2015 o 14:30.    

Prosím informujte ma o účasti na náhradnej hodine na mail gabika.binderova@iwaldorf.sk          gb              

 

mailto:gabika.binderova@iwaldorf.sk

