Motýlkův zpravodaj

Informace pro rodiče

5. 6. 2017 bude uzavřena MŠ z důvodu přerušení dodávky vody
V měsíci červnu – od 6. 6. ukončují svou činnost odpolední zájmové
aktivity a kroužky kromě „Malých jogínků“ – 12. 6. lekce a 19. 6.
rozloučení a tréninků mažoretek, které se zúčastní soutěže 9. 6.
v Duchcově.
Výběr stravného a úplaty za vzdělávání : 12. - 13. 6. 2017.
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 17. 7.2017 do 25. 8. 2017
PROSÍME RODIČE TĚCH PŘEDŠKOLÁKŮ, KTEŘÍ UKONČÍ SVOJI
DOCHÁZKU KE DNI 30. 6. 2017, 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 a společně ho oslavíme
povíme si o zvířátkách, která žijí v zoologické zahradě a půjdeme se na ně
podívat
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 v září půjdou do školy
BÁSEŇ O ČERVNU:
Kdo si spálí ramena,
ten se v červnu červená.
A to něco znamená…!
Červená se nejen kůže,
ale taky v sadě růže,
v žitném poli vlčí mák.
Červenou se červen pyšní,
je to barva třešní, višní,
až z té krásy bolí zrak!
Jahůdky se červenají
na pasekách v každém háji,
kvapem zrají maliny.
Červeň malin – kdo je zkusí –
rozmaže se kolem pusy.
V tom je červen bez viny.

7. 6. 2017 - od 16:00 hodin proběhne PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ na radnici
v Neštěmicích.
Srdečně zveme všechny rodiče našich předškoláků.
9. 6. 2017 - vystoupení mažoretek - naše mažoretky se účastní soutěže v Duchcově
13. 6. 2017 - AKADEMIE MŠ – tradiční vystoupení předškoláků, mažoretek a
Veselých notiček
Zveme všechny rodiče na rozloučení s předškoláky a velmi se těšíme, až si budete
moci shlédnout vystoupení dětí, které si pro vás připravily.
Celá akce bude hrazena z fondu SRPŠ + dárečky pro děti na rozloučenou (šerpy,
pamětní listy, ročenka doplatek 140,00Kč z fondu)
14. 6. 2017 - výlet do Doks (plavba lodí po Máchově jezeře, hry v lese a na pláži)
cena 245, Kč, rodiče hradí 200,- Kč (45,- Kč hrazeno z fondu SRPŠ)
Výlet do ZOO - pavilon A 20. 6. 2017
pavilon B 22. 6. 2017
Výlet do ZOO hrazen z fondu SRPŠ.
Hokejbal – turnaj školek (termín bude upřesněn).
19. 6. 2017 - hudební vystoupení žáků ZŠ Husova v naší MŠ od 11:00 hodin
Akce se mohou zúčastnit i rodiče.
29. 6. 2017 Malý cyklista – soutěž mateřských škol na dopravním hřišti
v Krásném Březně

