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Riaditeľské  voľno: 9.5.2014
Žiaci sú hromadne odhlásení z obeda a desiat.

Rada rodičov:
V prílohe Vám posielame zápisnicu z Rady rodičov konanej 30.4.2014.                                         RR

Jarná brigáda:

Milí rodičia, učitelia a priatelia waldorfskej školy,

v mene organizátorov by sme chceli POĎAKOVAŤ tím rodičom, ktorí prišli,  za ich waldorfský 
prístup a veľkú pomoc na nedeľnej jarnej brigáde.

Bolo nás len cez tridsať, ale urobilo sa viac ako na minuloročnej brigáde pri väčšej účasti rodičov. 
O to väčšia vďaka, lebo ste sa naozaj snažili a ostali ste dlhšie,  aby sa veci stihli. Veríme,  že 
výsledok, ktorý za nami ostal,vás naplnil spokojnosťou a dobrým pocitom, že sme našim deťom 
vyčistili a spríjemnili miesto, v ktorom trávia veľa svojho času.
Napriek pomerne daždivému obdobiu v posledné dni, nám vyšlo veľmi  príjemné, slnečné počasie.  
Vietor sa s nami trošku zahrával, hlavne s tými čo zmetali plochy, ale aj to sa zvládlo.
Stihlo sa toho veľmi veľa, ale nie dosť, aby sme mohli byť spokojní úplne. 
Vyzbierali a vyhrabali sme nečistoty z predného aj zadného dvora, pokosili takmer celý areál, 
zamietli všetky chodníky, vyzbierali a vytriedili drevá, konáre, laty, kamene, tehly, upratali okolie 
ohniska, vytriedili a poukladali drevo okolo ohniska, vystrihali mladé výhonky kríkov, vykopali 
jednu časť dopadovej plochy hojdačky na zadnom dvore, upravili a dosypali kamienkami dopadové 
plochy na prednom dvore, vyzametali drevené veže, preosiali pieskovisko, prehádzali kompost, 
upratalo sa drevo pri garáži... + sa urobilo kopec práce na hlinenom domčeku.
Vo vnútri školy sa stihla radikálna očista kuchyne a jedálne vrátane stolov a stoličiek, radiátorov, 
odsunuli sa chodbové skrinky a vyčistil a vyumýval sa priestor za a pod nimi, umyli sa skrinky, 
poctivo sa vyčistili dievčenské horné WC (čo zabralo 1 osobe 6 hodín plného času). Tým chceme 
poukázať na to, že pomoc škole je nevyhnutná, v rámci bežného upratovania sa to proste nedá robiť 
tak poctivo. Dôkladne sa upratali niektoré triedy. Ostatné triedy ostali nevyčistené, lebo neprišli 
žiadni rodičia z týchto tried. Je to na zamyslenie pre ich triednych učiteľov ako aj samotných 
rodičov. K téme účasti na brigádach sa ešte vrátime v samostatnom maily.

Deň sme si osladili dobrotkami  (ďakujeme Dagmar a Hanke, ktoré sa o občerstvenie starali) 
oddychovali sme pri šálke čaju či kávy a ďakujeme Jarovi za vynikajúcu kapustnicu.
Urobil sa naozaj kusisko práce. Verím, že ste aj vy odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce 
a dúfam, že ten pocit Vám bol aj odmenou :o))), lebo nám určite áno :o))).

Oceníme, ak nám pošlete aj vy Vaše pripomienky čo sa Vám páčilo alebo naopak, čo by ste  zmenili 
či zlepšili.      Prispejete tak k     skvalitneniu a      k zefektívneniu práce do budúcna.   
Píšte nám na adresu:   daniela.nitonova@gmail.com  

          Organizátori

mailto:daniela.nitonova@gmail.com


Pripájame  sa k poďakovaniu všetkým zúčastneným, ktorí prispeli svojimi silami a pomohli 
budovať krajšie miesto pre svoje deti. Zároveň ďakujeme za obetavú prácu aj všetkým 
organizátorom brigády. Už sa tešíme na ďalšiu....:)                                                                           wš

Info k možnej zmene dodávateľa školskej stravy:

Na základe informácií z poslednej zápisnice RR, včera skupina rodičov a zástupcov školy ochutnala 
jedlo ponúkané novým možným dodávateľom stravy. Ochutnali sme dve polievky a 4 rôzne jedla a 
všetci sme sa zhodli, že boli všetky výborné. Fotky jedál sú v prílohe. Ďalšie informácie k zmene 
dodávateľa stravy uvedieme po stretnutí s dodávateľom.                                                                  xč


	In f o r m a t ó r i u m  školy  waldorfskej   
	Rok vydania: 12				                                                            dátum: 7.5.2014                                                 

