
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: 11                                                            dátum: 22.3.2013 

Termín veľkonočných prázdnin :

28.3. - 2.4.2013
Nástup do školy : 3.4.2013

Ďakujeme rodičom VI. triedy za organizáciu Veľkonočného bazáru  a všetkým vystupujúcim deťom i 
učiteľom za ich vystúpenie na slávnosti. Vyzbieranú sumu z bazáru oznámime po Veľkonočných sviatkoch.

 Pgk
Jarná brigáda:
Milí rodičia, začiatkom februára sme Vás informovali o blížiacej sa brigáde. 
Verím, že ste si na to vyhradili čas.
Čakáme Vás v sobotu 23.3.2013 o 10,00 hod.
Komu sa bude chcieť, budeme radi, keď prinesiete niečo dobré  na občerstvenie :o). 
V prílohe posielam rozpis prác a tiež zodpovedné osoby (Peter Heriban, Slavomír Lichvár, Peter Kubinec, 
Hanka Červenáková, Daniela Nitonová), na ktoré sa môžete obrátiť, aby bol Váš čas efektívne využitý.
Posielam ešte raz termíny akcií:
23. 3. 2013 Jarná brigáda
28. 3. – 2. 4. 2013 Veľkonočné prázdniny
22. 6. 2013 Jánska besiedka
7. 9. 2013 Jesenná brigáda
28. 9 2013 Michaelská besiedka
Ostatné priebežne doplníme, zatiaľ si poznačte tieto termíny, aby Vám nič dôležité neušlo :o)))))
Na stránke školy https://www.google.com/calendar/embed?
src=iwaldorf.sk_1kfp1pn5iak1ef065vra6hbf28@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague je  
zverejnený kalendár akcií  (na konci stránky v sekcii „Navštívte nás na“). Sledujte si pravidelne tento  
kalendár aby ste si mohli rezervovať čas pre aktivity vašich detí.
Tešíme sa na spoločné chvíle.
S pozdravom za Radu rodičov, Daniela Nitonová

Oznámenie rodičom:
Prosíme rodičov, aby si postupne poodnášali zo školských priestorov zimné športové pomôcky, ktoré 
používali deti v zimných mesiacoch. (sánky, lopaty..) Ďakujeme.                                                                   pk

2 % z dane:
Dovoľujeme si Vás osloviť v mene Súkromnej základnej školy waldorfskej vo veci možnosti prispieť 
2 % z dane (fyzické osoby), alebo 2 % z dane a 0,5 % dar (právnické osoby) pre našu školu. 
Snažíme sa dať našim žiakom do života viac a veľmi si vážime aj pomoc Vás, rodičov školy. Minulý rok 
získala naša škola vďaka Vašim 2% z daní 9 300 EUR.  Použili sme ich na výmenu okien v celej telocvični a 
na rekonštrukciu prístupovej cesty v areáli školy. 
Tento rok by sme príspevok chceli použiť na: 
- zriadenie špeciálnej triedy, 
- dokončenie detského ihriska,
- nákup vybavenia na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Bližšie informácie nájdete aj aj na našej webovej stránke.
Link : http://waldorfskaskola.sk/clanok/2013/podporte-nas-2-dane
Ďakujeme všetkým, ktorí už prispeli.                              pk
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