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Vianočná slávnosť :
Dňa 14.12.2013 od 15. 00 hod sa uskutoční Vianočná slávnosť a následne za ňou tradičné dielničky a 
občerstvenie. Podrobnejšie informácie budú zverejnené v  budúcom informatóriu.                  wš 
 

Finančná rada :
Dňa 27.11.2013 sa uskutočnilo stretnutie Finančnej rady. Zaoberala sa požiadavkou kolégia o navýšenie 
mzdových prostriedkov v rozpočte školy.        wš 

Rada rodičov :
Dňa 27.11.2013 sa uskutočnilo stretnutie Rady rodičov. Podrobnejšie informácie vám budú zaslané ako 
obvykle v zápisnici Rady rodičov.                 rr 

Akcie:

Preložený výtvarný workshop výtvarníka a waldorfského pedagóga zo Škótska Davida Newbatta bude 
4.12.2013 od 17:00 – 19:00 v priestoroch našej školy. Odporúčané vstupné na lektora a materiál 5 €. 
V prípade záujmu o workshop prosím nahlásiť sa na gabika.binderova@iwaldorf.sk, nakoľko je potrebné 
dopredu pripraviť materiál.
David Newbatt bude taktiež vo štvrtok 5.12. od 18:30 v jedálni školy viesť prednášku spojenú s projekciou 
svojich diel na tému Rytier a mních (aspekty šľachetnosti a zbožnosti v živote súčasníka). Na prednášku nie 
je potrebné sa vopred nahlasovať.
Tešíme sa na vás                                                                                                                                            gb,sl

Radi by sme Vás informovali, že naša škola zastupená Xéniou Činčurovou sa zúčastní dňa 5. 12.2013 o 
18.00 hod. v kultúrnom a komunitnom centre Zora na Okružnej 1 na diskusii o alternatívach vo vzdelávaní 
s témou : „ Sloboda a kreativita vo vzdelávaní“. Táto akcia je verejne prístupná. Podrobnejšie informácie 
nájdete na letáčiku v prílohe.                                                                                                                             xč

Straty a nálezy :
Do nálezov školy pribudli tento týždeň modré detské rukavice. Informujte sa v kancelárii školy.
Takisto pripomínam, že sa ešte nenašiel majiteľ zväzku kľúčov ( Je pravdepodobné, že sú to bytové kľúče).

Rodičovské stretnutie :

VI. ročník :
Pripomínam rodičom 6. ročníka  naše rodičovské stretnutie v stredu  4.12. o 16.00 hod.
Teším sa na hojnú účasť.    zb 
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