MŠ ZLATÁ KORUNA

VÁNOČNÍ ZPRAVODAJ

Krajinu kolem přikryl sníh,
je z něj zářivá peřina,
okolo zní dětský smích
a příroda pomalu usíná.

Vůně jehličí a cukroví,
perníčků a skořice,
okolo občas zavoní,
to přicházejí Vánoce.

Další rok se blíží ke konci a doufejme, že ten nastávající 2021 bude lepší,
abychom se mohli opět společně ve zdraví a bez roušek vídat na akcích.
Společně se těšíme na vánoční akce, které si s dětmi užijeme v našem
prostředí, v klidu a beze spěchu. Ostatní akce zrušeny do odvolání.


4.12. v pátek k nám přijde Mikuláš s nadílkou. Čerty a andílky nám budou
dělat naše děti. Připravte prosím dětem co nejjednodušší převlek čerta či
anděla, aby se v něm mohly volně pohybovat. U čertů řetězy a rohy
vítány (po minulých zkušenostech prosíme VŠE podepsat), vidle a
trojzubce nechte doma
. Balíček bude hrazen ze SRPŠ, sponzorským
darem jsme dostaly plněné perníky z Pekárny Srnín.

 Jelikož je zrušena společná akce MŠ a obce „Živý betlém a jarmark“
budeme mít jarmark školkový. V týdnu od 7.12. bude možnost zakoupit
drobné výrobky našich dětí za symbolické ceny v obou třídách. Pokud
budete chtít přispět nějakým Vašim výrobkem, budeme rádi, bohužel
letos bez cukrovíček. S dětmi se velmi snažíme vyrábět, abychom Vám
udělali radost hezkými drobnostmi na Vánoce. Odměnou za to nám bude,
když si od nás něco koupíte a
přispějete do školkové kasy.
 V úterý 15.12. si uděláme s
dětmi ve školce Ježíška.
Budeme mít slavnostní
svačinu, zazpíváme si koledy,
půjdeme celá školka ke
krmelci udělat Vánoce
zvířátkům, pak se vrátíme do
školky ke stromečkům
rozbalit dárečky. Bylo zvykem,

že rodiče nosili do školky v tento den
domácí pečené cukroví. Tento rok jsme se
rozhodli pro jistotu tento krásný zvyk
vynechat a místo cukroví poprosíme něco
dobrého pro lesní zvířátka do krmelce.
Děkujeme Vám všem, kteří nám čímkoli
přispíváte (i úsměvem a pochvalou za naši
práci) a rodině Válkovým za vánoční
stromečky pro děti.
 Místo vánočního vystoupení, budeme
nahrávat děti na krátká videa, která
najdete v naší fotogalerii
mszlatakoruna.rajce.idnes.cz

Organizační informace
 MŠ bude uzavřena od pondělí 21.12.2020 do neděle 3.1.2021. Uvidíme se
v pondělí 4.1.2021
 Poplatky za měsíc listopad se budou hradit 8.12. a 9.12. a poplatky za
prosinec se budou hradit v pátek 18.12. Prosíme moc o dodržení termínu
placení.
 Fotky budou hrazeny ze SRPŠ, nebudete tedy nic doplácet.

Děkujeme všem za dodržování předpisů a za trpělivost při čekání, než se
děti připraví na odchod domů. Věřte, opravdu děláme, co můžeme.
Chtěli bychom vám všem moc poděkovat za Vaší spolupráci, za krásné věci
a dárky do školky, za Vaši péči a pozornost. Do budoucích dní a nového roku vám
všem přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, pohody a pokory k tomu, co všechno
máme. KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A NOVÝ ROK.
PŘEJEME VÁM MY Z VAŠÍ NAŠÍ ŠKOLKY
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