Motýlkův zpravodaj

Informace pro rodiče
V měsíci červnu ukončují svou činnost odpolední zájmové
aktivity a kroužky.
Výběr stravného a úplaty za vzdělávání:
13. 6. a 14. 6. 2018
Přesné částky úplaty a stravného se dozvíte z vyvěšených informací na
dveřích šatny každé třídy.
V obchodním domě Labe je vystavené tablo dětí, které odcházejí do
školy.
Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin:
MŠ bude uzavřena od 9. 7. do 17. 8. 2018
PROSÍME RODIČE TĚCH PŘEDŠKOLÁKŮ, KTEŘÍ UKONČÍ
SVOJI DOCHÁZKU KE DNI 30. 6. 2018, ABY SI VYZVEDLI
FORMULÁŘ O UKONČENÍ DOCHÁZKY.
Poděkování
Kolektiv mateřské školy děkuje rodičům za jakoukoliv spolupráci a za
účast na akcích, které se na MŠ konají.
Přejeme všem pohodové léto a slunečné prázdniny.
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O čem si budeme ve školce povídat:
 O svátku všech dětí na celém světě.
 Dozvíme se, kam až můžeme doletět,
doplout, dojet, ale také dojít.
 Řekneme si, jak budeme trávit prázdniny,
kam pojedeme na výlet
nebo na dovolenou.
 Rozloučíme se s kamarády,
kteří půjdou do školy.

Báseň o prázdninách:
Hurá, hurá, prázdniny,
to je krásný čas.
S košíčkem pro maliny,
půjdeme děti, zas.
Prázdniny jsou volné dny,
splní se ti tvoje sny.
Kam chceš, můžeš jít,
mámu, tátu sebou vzít.
Hurá, hurá do školy,
v září půjdeme.
Na školu a úkoly,
už se těšíme.
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Akce a jiné vzdělávací činnosti
1. 6. 2018 Dětský den v MŠ – V dopoledních hodinách, budeme
soutěžit na zahradě MŠ (v případě nepříznivého počasí bude
akce probíhat na třídách)
Hokejbal – Turnaj školek -Datum bude upřesněn
8. 6. 2018 od 10:00 hodin a 14. 6. 2018 od 9:00 hodin Dopravní hřiště
– Přesné informace budou včas vystaveny v šatnách dětí.
12. 6. 2018 Výlet Indiáni v Růžové – odjezd v 8. 30 hodin
19. 6. 2018 v 15:30 hodin AKADEMIE MŠ A PASOVÁNÍ
PŘEDŠKOLÁKŮ – Vystoupení všech dětí, mažoretek,
sborečku a pasování předškoláků na školáky.
Zveme všechny rodiče na rozloučení s předškoláky a
velmi se těšíme, až si budete moci shlédnout
vystoupení dětí, které si pro vás připravily.
22. 6. 2018 Výlet do Doks – Plavba lodí
– od 7.30 hodin
27. 6. 2018 Soutěž malý cyklista
- Soutěž pro předškoláky proběhne v dopoledních
hodinách

