
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: 12                                                           dátum: 24.1.2014 

Termín polročných prázdnin :   3. február 2014 
Jarné prázdniny :                      24.2. – 28.2.2014

Výskyt vší v škole !!!
V škole sa nám v niektorých triedach vyskytli vši. Prosíme rodičov, aby zvýšili pozornosť a prezreli cez 
víkend deťom hlavy, prípadne urobili potrebné opatrenia. Problémom sa zaoberá aj Rada rodičov.                tj 

 

Karneval pre rodičov, učiteľov a priateľov školy :

Srdečne Vás pozývame  na tradičný „Waldorfský karneval“ plný veselej zábavy v maskách, 
s občerstvením a tombolou. 
Termín karnevalu:   8. február po 18.00 hod.
Miesto:                    telocvičňa WŠ
Program:                 hudba – Pavel Čejka a iní, tanec, tombola
Vstupné :                dobrovoľný príspevok vo forme jedla, pitia, cien do tomboly, hudobný či kultúrny   
                                príspevok je tiež vítaný..

(Prosíme pozvite aj tých, ktorých by ste v škole radi uvideli :) Tešíme sa na vás. Organizátori.

Predzápisové stretnutie :
V utorok 28.1. 2014 o 16.30 bude posledné predzápisové stretnutie. Budeme sa venovať učebnému plánu 
waldorfskej školy. Bližšie sa pozrieme na eurytmiu a formové kreslenie.     ib

Rodičovské stretnutie :
V stredu 29.1. o 16.00 pozývam rodičov 6. ročníka na rodičovské stretnutie. Teším sa na Vás.     zb 

Oznam :
Prosíme rodičov, ktorí boli na októbrovej brigáde a poskytli kotol na varenie guláša, aby si  ho prišli zobrať.
Je odložený v prechodovej chodbe, pričom tam nemá dlhodobo rezervované miesto. Ďakujeme.             ph,dd 

Osvetlenie pri vstupe do školy :
Osvetlenie pri pešom vstupe do školy pri skalke je spojazdnené a funguje na stmievací senzor.               ph,dd 

LCD monitor :
Obraciame sa na rodičov s prosbou o možnosti darovať škole LCD monitor. Častokrát sa stáva, že tieto 
prístroje sú v domácnosti už nepotrebné, pričom stále funkčné. Ďakujeme.                                               ph,dd 

Klavírny koncert :
Srdečne Vás pozývame na klavírny koncert Canto Ostinato, ktorý v rámci európskeho turné v našej škole 
zahrá klavírny umelec z Holandska Niels Moes. Predstavenie bude v telocvični, v stredu 5.2. o 17. 00 hod. 
Prídte na jedinečný kultúrny zážitok! /Plagátik v prílohe/                                                                               mh

RADA RODIČOV  -  29.1.2014 o 16.30 hod.
V prílohe informatória Vám zasielame zápis z Rady rodičov.                                                                          dn
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