
  ČERVEN                                 

31. 5. Výprava za zmrzlinkou – rodina Vandrovcových
vlastnících stánek u cyklostezky nás opět pozvala 
na zmrzlinku ku příležitosti MDD.
Pozváni jsme ještě jednou v závěru školního roku!
MOCKRÁT DĚKUJEME!

4. 6. Screeningové vyšetření očí – pro přihlášené zájemce průběžně od 8:30;
za poplatek 150 Kč (každý rodič, společně s výsledky vyšetření, které 
přijdou do 14 dnů od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží
v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření) 

4. 6. Schůzka s rodiči přijatých dětí od nového školního roku 2019/2020
- začátek v 15:30 ve třídě Berušek 

5. 6. Oslava MDD na FARMĚ V ŘEHLOVICÍCH
- odjezd v 8:30 od MŠ; návrat do 12:00 na oběd
- doporučujeme pohodlné oblečení, batůžek s pitím; svačinku dostaneme 
školkovou, ale pokud dětem přibalíte něco málo na zoubek, prosíme
bez čokolády!
- na děti čeká prohlídka stájí, jízda na ponících, hry, soutěže, …
! Dopravu i vstupné platí školka!

__________________________________________________________

10. 6. Školní olympiáda od 9:30 na fotbalovém hřišti ve Velkém Březně
- děti přijdou ve sportovním oblečení, prosíme o lahvičku s pitím!

13. 6. Beseda pro rodiče v rámci celoročního projektu Cepík
proběhne od 15:30 ve třídě Motýlků; zváni jsou rodiče všech dětí naší 
MŠ, které zajímá oblast výživy předškolního věku; součástí besedy bude 
ochutnávka pomazánek, které paní kuchařky připravují pro děti a 
samozřejmě diskuse; svůj zájem o tuto besedu, prosím, sdělte ve třídách 
paní učitelkám. Předem děkujeme za Vaši účast!                                         

18. 6. Třídní besídka u Berušek – začátek v 15:30
20. 6. Mokrá pohádka od Divadla Koloběžka; začátek v 8:30; vstupné 40 Kč
20. 6. Třídní besídka u Sluníček – začátek v 15:30



21. 6. Slavnostní předání šeku za sběr víček Martínkovi Maredovi
zástupci naší MŠ se předání zúčastní od 9:00 v aule ZŠ; 
malé překvapení – vystoupení pro Martínka chystá paní učitelka Ivanka 
s tanečním kroužkem! 

26. 6. Besídka u Motýlků – začátek v 15:00
Součástí besídky bude překvapení pro děti a rodiče a rozloučení se 
školáky!

                   

! V měsíci červnu ještě chystáme návštěvu v prvních třídách ZŠ a podle
  počasí akci „Malování na chodníku“.

! Prosíme všechny rodiče, aby zvážili prázdninovou docházku svých dětí.
  Zaměstnanci MŠ mají o letních prázdninách víceméně jedinou šanci čerpat
  řádnou dovolenou! Děti budou v měsíci červenci a srpnu spojeny do jedné
  třídy. Budeme tu hlavně pro děti pracujících rodičů! 
  Svou prázdninovou docházku zapište závazně do připraveného archu 
  na nástěnce! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ! 

Dětem i dospělým přejeme krásné společné dny 
plné sluníčka a dobré nálady!  

Vaše školička 


