Vánoční speciál školního zpravodaje
„Naše školička“
Organizační informace:
MŠ otevřena do 21.12. 2018 včetně a dále
je uzavřena od 24.12. 2018 do 6.1. 2019
(po-ne) – z důvodu vánočních prázdnin a
bílení vývařovny ZD Podkleťan, MŠ se
otevře až v pondělí 7.1. 2019
Připomínáme zdražení svačin od 1.1. 2019
- dopolední 9,- Kč a odpolední 8,- Kč
Blíží se nám nejkrásnější svátky v roce a všichni se na ně moc
těšíme. Pojďme si připomenout akci, která nám zkrátí čekání na
Vánoce:
• 18.12. v úterý si s dětmi uděláme „Vánoce v MŠ a v lese“ –
děkujeme všem rodičům, kteří přinesou cukroví ke společné
svačině dětí a různé pochutiny pro zvířátka do lesa. Děkujeme
A teď bychom už jen chválili a děkovali
Chtěli bychom moc poděkovat všem rodičům a přátelům školy,
kteří přispěli čímkoliv do školkového jarmarku a těm, kteří si naše
společné výrobky koupili.
Dále naše poděkování patří těm, kteří náš školkový život
obohacují o různé materiály na vyrábění, o ovoce a zeleninu pro
zdraví našich dětí, o různé hračky, knížky a oblečení, které už doma
nepotřebujete.
Velký dík posíláme i našim sponzorům z řad rodičů dětí a
zaměstnanců naší školky, kteří nám přispívají nejen finančně, ale i
různou měrou ruční pomoci.
Děkujeme za čas a práci při úpravě terénu před altánem na
zahrádce jmenovitě panu Bártlovi ze Srnína, panu Ihnatoliovi ze
Záluží, panu Korbulcovi, panu Markovi, panu Podskalskému, panu
Syslovi a panu Šiponovi.

Za celou naši školku Vám všem přejeme krásné Vánoce plné
klidu, míru, pohody a lásky. Užívejte si ve zdraví krásné svátky
vánoční a nadcházející nový rok 2019. Přejeme si a doufáme v další
krásnou spolupráci s Vámi, protože nám všem jde o společnou věc,
o to, aby naše děti byly spokojené v naší školce a aby když jdou
domů, říkaly ,,Mami, ještě né.“
Krásné Vánoce!

Vymalovánky pro společnou chvilku.

