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Hlineno-slamený domček :
Milí rodičia, ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na stavbu hlineno-slameného domčeka pre 3. ročník.
Vyzbierali sme doteraz 200 eur.
Veríme, že do konca mája sa nám podarí vyzbierať ostatných 400 eur.
Pod nástenkou pri vstupe do budovy bude položený domček ako symbolická sporiteľnička na Vaše 
dobrovoľné príspevky. Komu viac vyhovuje elektronický spôsob, môže poslať príspevok na účet školy : 
2400055034/8330, do poznámky napísať - domček.
Taktiež chceme vyzvať rodičov, ktorí by vedeli pomôcť s poskytnutím lacnejšieho stavebného materiálu 
(piesok, drevo, izolačný materiál na podlahu, hydroizolácia na strechu, staré dvere, okná a iné), budeme 
veľmi radi, keď sa nám ozvete na mailovú adresu:  miroslava.okuliarova@iwaldorf.sk
Škola tiež prispeje finančnými prostriedkami na realizáciu projektu.
Ešte raz vďaka za vašu ochotu.                              Daniela Nitonová

                                                                                               za Radu rodičov

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že ku dňu 30.4.2013 končí vo svojej funkcii terajší správca p. Peter Kubinec.
Za jeho doterajšiu prácu sa mu chceme aj touto cestou poďakovať v mene celého kolégia.
Vzniknutú situáciu riešime a o ďalšom postupe Vás budeme informovať.                                                  zb,sš

Prírodná lukostreľba v škole :
Dňa 1.júna od 15.30 – 17.30 hod. sa uskutoční v areály školy prírodná lukostreľba, ktorú budú viesť 
Karpatskí pecúchovia – Duchoslav a Weleslawa, priatelia našej školy. 

Poplatok za účasť : 5,- €. Prihlásiť sa môžete telefonicky priamo u Pecúchov na čísle 0907940397,  prípadne 
v kancelárii školy u Tatiany Jozefíkovej.                                                                                                            tj

Kurz spievania – Werbeck :

V dňoch 17.5 – 19.5.2013 sa opäť sa na našej škole uskutoční víkendový kurz spievania podľa metódy pani 
Werbeck. Bližšie informácie sa môžete dočítať v prílohe informatória.                                                           zb

Svetový deň cirkusu :

Dňa 20.4.(zajtra) je svetový deň cirkusu. Na oslavách tohto dňa sa zúčastnia aj naše deti  6. ročníka s 
niektorými vybranými číslami z nášho cirkusového predstavenia. Ak by ste mali čas  a chuť zúčastniť sa 
týchto osláv, môžete si bližšie informácie o tomto dni prečítať v prílohe informatória.                                  zb

Ďalšie waldorfské lýceum v Čechách :

(Oznam pre záujemcov od triednej učiteľky z WŠ Příbram) 

Vážení rodiče, milí přátelé!

Na příbramské waldorfské škole bylo konečně schváleno Waldorfské lyceum! Bohužel k tomu došlo těsně 
před prvním kolem podání přihlášek.  Rádi bychom první třídu otevřeli již příští školní rok, potřebujeme 
však naplnit třídu. Studijní obor Waldorfské lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní a přírodovědné 
obory, cizí jazyky a umělecké disciplíny. Máme tým učitelů, kteří se zodpovědně připravují a chtějí vyučovat 
tvůrčím způsobem. Chtěla bych Vás poprosit o předávání této informace těm, kteří by měli o studium na naší 
škole zájem. S mnoha pozdravy - Veronika Poláčková Nejedlová, třídní učitelka 9.třídy WŠ Příbram

VI. ročník :

Milí rodičia, pozývam Vás na predposledné rodičovské stretnutie v tomto školskom roku v stredu  24.4. o 
17.00 hod. Teším sa na Vás.                                                                                                                              zb
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