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Michaelská slávnosť:
Dňa 28.9.2013 chystáme Michaelskú slávnosť. Začiatok besiedky bude o 12.00 hod. 
V doobedňajších hodinách od 9.30 hod. bude prebiehať príprava na besiedku. 
V prílohe posielame plagát. Podrobnejší priebeh slávnosti uvedieme v budúcom informatóriu.           wš 

Finančná rada:
V pondelok sa uskutočnilo úvodné stretnutie Finančnej rady školy v paritnom zastúpení 3 zástupcovia 
rodičov a 3 zástupcovia učiteľov. Skupina pripravila predbežné východiská formy práce pre tento školský 
rok. Podrobnosti budú doriešené na ďalšom stretnutí skupiny a výstup predložený Rade rodičov a Kolégiu.

   xč
Rada rodičov:
V stredu sa konalo prvé stretnutie Rady rodičov v tomto školskom roku. Zápisnica sa pripravuje a bude 
sprístupnená mailom.    xč

Nová služba v homeopatickej ambulancii Lýdii Koncsolovej!
Oznamujeme rodičom, že pani Lýdia Koncsolová (bývalý rodič našej školy) ponúka homeopatické služby 
pre žiakov, rodičov aj zamestnancov Waldorfskej školy, denne od 8. do 9. hod. pre akútne prípady ochorení, 
ako rôzne prechladnutia, virózy, angíny, zápaly rôzneho druhu, poranenia atď.
Cena konzultácie vrátane homeopatika je 5 EUR.
Adresa: Sabinovská 10, Bratislava
Mobil: 0903512066.
Web: www.rodinnahomeopatia.sk                                                                                                          

Krúžky:
Vzhľadom k tomu, že minulý rok ste prostredníctvom Rady rodičov pripomienkovali nedostatok krúžkov 
na našej škole, radi by sme Vás oboznámili s novými možnosťami pre Vaše deti. 
Dostali sme ponuku organizácie Happy Kids, ktorá  ponúkla škole organizovať pohybové a športové 
aktivity buď na pôde našej školy alebo vo "svojich" priestoroch. Obidve možnosti sú k dispozícii, závisí len 
na Vašich preferenciách a možnostiach našej telocvične. Už ako názov hovorí, Happy Kids sa venujú 
pohybovým aktivitám hravou formou a ich zámerom je poskytnúť deťom možnosť zažiť akýkoľvek šport či 
pohyb na vlastnej koži, nejde o klasické tréningy. Každý z krúžkov ponúka základy nejakého športu alebo 
pohybovú prípravu od najmenších detí, ktorá univerzálne buduje ich pohybové zručnosti bez ohľadu na to, 
akému športu sa dieťa raz bude chcieť venovať. Takéto poňatie športu a pohybu je v súlade s princípmi 
waldorfskej pedagogiky, ktorá vychádza z detskej prirodzenosti a z individuálnych schopností dieťaťa, bez 
stresujúceho tlaku na výkonnosť a súťaživosť. Krúžky vedú nadšenci z radov študentov a absolventov 
fakulty telesnej výchovy a vedúcim sa môže stať len ten, kto vie pracovať s deťmi, aby pohyb bol pre deti 
radosťou, nie drinou či výcvikom, aby deti do krúžku chodili rady. Počet detí v krúžku je 5, čo umožňuje 
úplne iný prístup než je v klasických športových kluboch. Ponuka aktivít je veľmi široká: 
http://happykids.sk/kurzy-pre-deti/
Lektori sú k dispozícii počas týždňa aj cez víkendy a sú ochotní zriadiť krúžok aj taký, ktorý nie je zatiaľ 
v ponuke, podľa priania školy. 
Prosíme tých, ktorí by mali záujem o niektorý z krúžkov podľa ponuky Happy Kids alebo majú návrh iného, 
aby sa prihlásili mailom na adresu: 
<xenia.cincurova@iwaldorf.sk> s týmito údajmi:
Meno dieťaťa:
Ročník:
Typ krúžku:
Dni, ktoré by pre Vaše dieťa boli prijateľné:
Časový interval k daným dňom:
Kedy v tieto dni dieťaťu končí vyučovanie:
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Priestory školskej telocvične sú voľné len v pondelky a stredy do 16.30 hod.
V iných časoch nemôžu byť krúžky v priestoroch našej školy.
Na základe zozbieraného záujmu sa ukáže, či sa dajú ku krúžkom vytvoriť pätice záujemcov, ktorí sa dokážu 
zhodnúť na čase. V opačnom prípade môžete využiť ponuku organizácie súkromne.

Otvárame krúžok šikovných rúk:
Pre žiakov prvého až deviateho ročníka (záleží od záujmu):
Otvárame krúžok šikovných rúk , bude prebiehať v stredy od 15h. - 16.30 hod., (ale ak bude  záujem o 
štvrtkový termín dajte mi vediet...)
Mesačný poplatok: 15,- eur,  po odovzdaní vzdelávacieho poukazu cena: 12,-eur .
V prípade záujmu mi prosím píšte na : sasa.parso@gmail.com, predmet : krúžok šikovných rúk
Ďakujem. Sáša Paršová (rodič dieťaťa 2. ročníka)

Pripomíname:
Od októbra začne opäť krúžok - Da Vinciho dielňa. Budeme pracovať s prírodnými materiálmi.  Chystáme 
sa s deťmi robiť šarkany, drevené herbáre, malé vodné mlyny, jednoduché hračky z dreva, vlnené loptičky, 
mušľové ozdoby a uvidíme, čím nás ešte inšpirujú deti :-). Krúžok je vhodný pre deti od 9. roku. 
Maximálny počet prihlásených môže byť 12. 
Cena krúžku: 12,- € na pol roka. 
Ak sa odovzdá škole vzdelávací poukaz na tento konkrétny krúžok , cena krúžku bude 10,- €. 
V prípade záujmu nás kontaktujte na týchto adresách: 
miroslava.okuliarova@iwaldorf.sk,  dominik.dluhos@iwaldorf.sk.

 Tešíme sa na nové tvorenie s deťmi!          mo,dd

Akcie školy:

Lukostreľba:
Dňa 5.10.2013 od 16.00 hod – do 18.00 hod bude v škole v priestoroch zadného dvoru  prebiehať 
lukostreľba pri sieti. Akciu opakujeme po úspešnej lukostreľbe z 1.júna.
Vstupné: 6,- € na osobu
Rodič a dieťa : 8,- € s vlastnými lukmi
Za pozičanie luku : 2,- €  
Tešia sa na Vás Karpatskí pecúchovia  - priatelia waldorfskej skoly
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