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Kluby:
Rada rodičov dala podnet, aby škola postupne otvárala témy, ktoré by umožnili rodičom lepšie pochopiť, čo 
je waldorfská škola, čo by prispelo k zjednodušeniu vzájomnej komunikácie. Jednou z tém je téma KLUBY. 
Rada rodičov má, okrem iného, záujem aj na zlepšení komunikácie medzi rodičmi a klubistami a lepšej 
informovanosti rodičov. Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli preposlať Vám "Vnútorný poriadok školského 
klubu pre rok 2013/14", kde môžete nájsť základné informácie o organizácii klubov, kontakty na klubistov a 
zastupujúcich učiteľov. Tento poriadok bude k nahliadnutiu aj na nástenke vo vstupnej hale školy. 
Akékoľvek otázky, ktoré máte k tejto téme, môžete adresovať osobne vychovávateľovi vo Vašej triede.
Ďakujeme.                                                                                                                                                           sl

Oznam výtvarného ateliéru:
Budúci celý týždeň nebude výtvarný ateliér, nakoľko odchádzam mimo Bratislavu. Náhradné termíny:
18.10.  - piatok o 14:30  spred ateliéru - odchádzame do centra mesta , kde budeme kresliť  a navštívime 
niektorú z výstav. Po deti si môžete prísť o 17:00 pred GMB - Mirbachov palác.
23.10. -  streda - ten istý program - odchádzame o 15:00 do centra mesta , kde budeme kresliť  a navštívime 
niektorú z výstav. Po deti si môžete prísť o 17:30 pred GMB - Mirbachov palác.
Deti nepotrebujú žiadne peniaze, iba 60 min. cestovný lístok.
Na tieto náhradné termíny je potrebné sa nahlásiť  na moju adresu : gabika.binderova@iwaldorf.sk alebo sms 
na tel. číslo : 0903707365.                                                                                                                                gb

Školská jesenná brigáda:
Dňa 19.10.2013 chystáme na škole veľkú jesennú brigádu pre rodičov i učiteľov.  Podrobnejší rozpis prác 
zverejníme v budúcom informatóriu.                   wš 

Vzdelávanie:
Tento víkend od 4. - 6. októbra začína u nás na škole prebiehať waldorfský vzdelávací seminár 
„Wzdelávanie“ s témou : „Ľudská konštitúcia a možnosti osobného vývoja vychovávateľa“.
Podrobnejšie informácie o vzdelávaní sa dočítate v prílohe informatória. Je to úvodný seminár, kto by mal 
vážny záujem o vzdelávanie, je možné sa naň ešte prihlásiť.                                                                          mh

Akcie školy:

Lukostreľba:
Zajtra 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                                                         tj 
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