
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: 15.5.2015                                                  
 

Správa na úvod – havarijná situácia v škole !!!!!!! 

Dnes v škole nastala havarijná situácia. Prasklo nám vodovodné potrubie na zadnom dvore 

a momentálny stav riešia odborníci. Učitelia obvolávajú rodičov, aby si prišli vyzdvihnúť svoje deti 

čím skôr, pretože poobedný školský klub nebude. Ďakujeme za pochopenie.                                  wš 

 

1. ročník: 

Presunuté rodičovské stretnutie 1. ročníka bude v pondelok 18.5. o 16.h.                                         ib 

 

5. ročník: 

Dňa 11.5. o 17.00 hod. bude rodičovské stretnutie 5. ročníka.                                                         mo 

 

Jarná brigáda:                                                                                                                                   

Po dohode s Radou rodičov plánujeme dňa  30.5.2015 od  9.00 – 16.00 h jarnú brigádu.         

Budeme radi, ak spoločnými silami prispejeme k zveľadeniu priestorov budovy  a areálu školy. 

Bližšie informácie o konkrétnych prácach si môžete prečítať v prílohe informatória.                     wš                  

 

Cirkusové vystúpenie: 

Pozývame všetkých rodičov na cirkusové vystúpenie žiakov 6. ročníka, ktoré sa uskutoční dňa 

20.5. o 17.00 hod. Ste srdečne vítaní.                                                                                                wš                                           

 

Projekty žiakov IX. ročníka: 

V týždni od 25.- 29.5. budú každý deň od 16.00 hod. prebiehať prezentácie projektov žiakov  

IX. ročníka. Plagát s konkrétnymi názvami tém Vám pošleme v nasledujúcom informatóriu.         ak                                                              

     

Rada rodičov: 

Dňa  20.5. 2015 o 16.30 hod. sa uskutoční stretnutie Rady rodičov. 

Témy stretnutia : 

1. Podnet podaný kolégiu na vyjadrenie k bezpečnosti na WŠ 23.4.2015 – vyjadrenie                      

2. Strava – úhrady na jún 2015, požiadavky a pripomienky rodičov k strave                                     

3. Brigáda                                                                                                                                              

4. Systém rozhodovania v rámci RR a schvaľovania oficiálnych výstupov z RR.                              

5. Pranie vecí pre deti v školskej pračke.                                                                          Rada rodičov 

 

Eurytmické vystúpenie: 

Dňa 24.5.2015 prídu absolventi Waldorfského lýcea z Prahy  so svojim eurytmickým vystúpením. 

Začiatok predstavenia je o 17.00 hod.  Bližšie informácie o eurytmickej skupinke žiakov pripájame 

v prílohe informatória, avšak termíny sú tam  uvedené pre vystúpenia v Prahe.                              md 

 

Letný tábor: 

Vážení rodičia, dávam do pozornosti letný jazykový tábor pre žiakov 7., 8., 9. ročníka denne od 

13.00 – 18.00 hod v Petržalke. Cena 25,-€ za 2 týždne. Lektormi budú študenti – stážisti z rôznych 

kútov sveta. AJ budú vyučovať formou hier, súťaží, projektov, spoločných výletov. Viac informácií 

nájdete na www.aisec.sk/mmi a mmiyouth.ba        md 

 

Zóna bez peňazí: 
Na ďalší deň po jarnej brigáde 31.5.2015 sa opäť v našich priestoroch školy uskutoční akcia  

„Zóna bez peňazí“. Bližšie info na facebookovej stránke : 

https://www.facebook.com/events/1585282608418465/?ref=22&feed_story_type=22 

Plagátik je v štádiu rozpracovanosti, priložíme v budúcom informatóriu.                            wš    

http://www.aisec.sk/mmi%20a mmiyouth.ba
https://www.facebook.com/events/1585282608418465/?ref=22&feed_story_type=22

