
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: 6.12.2013 

Vianočné prázdniny :

Od 23.12.2013 – do 7.1.2014
Nástup do školy :    8.1.2014

Vianočná slávnosť :
Dňa 14.12.2013 od 15. 00 hod vás pozývame na Vianočná slávnosť spojenú s tradičnými dielničkami a 
bazárom. Po slávnosti bude k dispozícii cukráreň v eurytmickej miestnosti , kapustnica  a iné občerstvenie.
Kto môže prispieť nejakou sladkou dobrotou či koláčikom, môže to priniesť  pred začatím slávnosti 
do jedálne školy. Podrobnejšie informácie o programe sú  zverejnené  na plagátiku v prílohe informatória.
Organizáciu slávnosti majú na starosti štvrtácki rodičia.                wš 

                                                                                                                                                     
Prvé predzápisové stretnutie pre rodičov budúcich prvákov :
Oznamujeme rodičom, že  na včerajšej konferencii bola ako triedna učiteľka do budúceho prvého ročníka 
zvolená pani učiteľka Ivana Bartovičová.
Zároveň informujeme, že 1. predzápisové stretnutie bude 17.12.2013 (utorok) o 16.30 hod. 
Pokiaľ máte známych, ktorých sa táto informácia týka, dajte im vedieť.                                                        wš

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 

Akcie :

Milí rodičia a priatelia školy,
dňa 16.decembra, v pondelok poriadame Vianočné predstavenie o 18 -tej hodine v Dome Kultúry 
Dúbravka na Saratovskej 2, vo Veľkej sále.
V spolupráci s eurytmistami z Anny Sophie, eurytmického vzdelávania účinkuje herec Jozef Šimonovič, 
recitátorka Soňa Pariláková, hudobníčka zo Zuš v Strečne a speváčka Otília Moravčíková, Alena Klčová - 
triedna učiteľka ôsmeho ročníka a ďalší hudobníci a umelci. 
Predstavenie vedie Silvia Hanuštiaková.
Žiaci piateho ročníka spoluúčinkujú na predstavení spevom a recitáciou.
Cena vstupného je : 8/6eur. Je vhodné pre mladších i starších.
Predstavenie je nesené vianočnou témou, náladou proroctiev, krásnej hudby a zaujímavými scénami.
V prílohe je priložený plagátik .
Ste srdečne vítaní! Silvia Hanuštiaková
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