VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ
Tak už se nám blíží nejkrásnější svátky roku, na
které se těší malí i velcí. Aby nám to čekání uteklo,
budeme si společně čas ukrajovat těmito akcemi:

1.12.2019 v 15:30 - První adventní neděli budeme rádi,
když se uvidíme na společné akci MŠ a OÚ Zlatá Koruna
„Rozsvěcování vánočního stromu a živý betlém“
Jako každý rok bude součástí jarmark výrobků od dětí a zaměstnanců
z MŠ, jejich rodin a přátel. Kdo bude chtít přispět do jarmarku nějakým
výrobkem (jedlým či na okrasu) může je nosit průběžně do MŠ radnice. Jedlé
dobroty bude vhodné přinést až v pátek 29.11. či v neděli 1.12. rovnou na akci.
Děkujeme všem, kdo nám přispějí výrobkem či jeho zakoupením.

5.12. přijede za dětmi „Mikuláš s andělem a čertem“
s nadílkou. Nadílka je hrazena z peněz SRPŠ a doplněna sladkostí z pekárny
v Srníně (sponzorský dar). Nebude tedy nutné nic doplácet.
10.12. přijede Divadlo Kašpárek dětem zahrát pohádku „Vločka Sněhulka“.
12.12. se budeme společně těšit z besídky našich dětí. Letos se budou besídky
konat odděleně, nikoliv v DKS Zlatá Koruna. Medvídci budou vystupovat ve své
školce od 14:45 a Sovičky v zasedací místnosti obecního úřadu od 15:30. Kvůli
prostoru je kapacita omezená a vystoupení je pouze pro rodiny dětí. Děkujeme
za pochopení.

Ježíšek do naší školky přijde 17.12., kdy se budeme společně radovat
z ochutnávání cukrovíček od maminek, zpívání koled, návštěvy krmelce, a
hlavně dárků pod stromečkem.

Dveře školky se zavřou v pondělí 23.12.2019 a po Vánocích, kdy si všichni
budeme užívat svátky klidu a lásky se svými blízkými, se uvidíme v pondělí na
Tři krále 6.1.2020.
Akce mimo plán sledujte prosím na nástěnkách v šatně.
Opět připomínáme fotogalerii na rajčeti, kde můžete sledovat život v mš Vašich
dětí. Odkaz je na webových stránkách školky a na nástěnce v šatnách. Heslo na
vyžádání u paní učitelek.

„Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví.“

