PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 1
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2017/2018 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci září.

Čas letí jako voda a je tu další školní rok. Vítáme mezi sebou nové školáky i
školáčky přejeme jim pohodu a jen samé úspěchy v práci. Rodičům přejeme
pevné nervy ve vypjatějších situacích a těšíme se na spolupráci s nimi.
Letos se prázdniny dětem prodloužily až do 4. 9. V pondělí tedy všichni žáci
nastoupí do školy jako obvykle do 7:30. kdy zahájíme nový školní rok.
V úterý 5. 9. školáci zasednou do lavic a připraví si sešity, učebnice a ostatní
pomůcky na výuku. V případě vhodného počasí paní učitelky pro děti připraví
hru po okolí školy a obce.
12. 9. se v MŠ od 15 hodin uskuteční rodičovské sdružení. Programem bude
seznámení rodičů s organizací školního roku a provozem školky.
18. 9. pojedou děti obou našich školských zařízení na výlet do Jiřetína do
továrny na dřevěné hračky „Detoa“. Děti si zde prohlédnou výrobu a vyzkouší si
z dřevěných dílů sestavit nějakou hračku. Školní děti, dle časové možnosti
navštíví ještě hráz Josefodolské přehrady.
Na tento výlet budeme ve škole vybírat 300 Kč. Způsob plateb dalších akcí bude
dohodnut na rodičovském sdružení.
18. 9. se koná tradiční „Běh naděje“. Sraz účastníků je od 15 hodin a start bude
v 15. hod. 30 min. Pro účastníky bude připraveno drobné pohoštění.
Zakoupením zde nabízených drobností přispějete na výzkum léčby rakoviny.
Trasa bude jako obvykle kolem části Pěnčína a zdolat ji mohou jak běžci, tak i
chodci pohodovou procházkou.
Rodičovské sdružení v ZŠ se bude konat 21. 9. od 15:30. Stejně, jako na schůzce
v MŠ bude probírán provoz ZŠ a organizace celého školního roku.
V obou našich školských zařízeních probíhá sběr starého papíru, ve škole také
plastových lahví, hliníkových obalů, obalů „TETRA PACK“, kelímků a
plastových fólií. Vše samozřejmě vytříděné. Děkujeme za spolupráci, šetření
přírody a menší finanční výnos ze sběru těchto surovin.
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