PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 6
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2017/2018 Vám
přináší informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci únoru.

2. 2. budou mít žáci ze ZŠ jednodenní pololetní prázdniny.
Od 1. 2. se v ZŠ vybírají peníze na kroužky. Částky mají jednotliví žáci zapsané.
8. 2. pojedou děti z MŠ do Turnova do muzea. Dle aktuálního počasí je možná
změna termínu. Bližší informace budou rodičům podány.
Odloženo z ledna
19. 2. v ZŠ a 21. 2. v MŠ proběhne akce týkající se zdravé výživy „Zdravá
pětka“. Výživový specialista nejdříve pohovoří s dětmi o zdravé výživě a jejich
stravování a poté si společně s dětmi připraví zdravou svačinku. Tato akce bude
zdarma.
Paní učitelky v MŠ připravily maškarní rej pro děti a to na 13. 1. Děti mohou
mít masky na sobě po celý den. V průběhu dne pro ně budou připraveny soutěže,
zábavné hry, tanečky, zpívání, …
Karnevalové odpoledne ve škole budeme pořádat ve středu 14. února. Děti
mohou v maskách přijít už ráno, nebo se převléknout po obědě. Karnevalový bál
se uskuteční v tělocvičně.
Přebory na sněhu jsou stále v plánu. Prozatím nám počasí nedopřálo dostatek
času je uskutečnit. Napadne-li sníh, děti si do školy přinesou „jezdící
prostředky“, nemůžeme nic odkládat.
Od 24. února do 4. března budou děti v ZŠ mít jarní prázdniny. Do školy se tedy
vrátí 5. 3. 2018.
Od 13. 2. budou žáci 2. a 3. ročníku jezdit na plavání. Bude to celkem deset
úterků, kdy děti odjedou ze školy v 8:45 a vrátí se v poledne na oběd.
Omlouvám se za chybnou informaci, kdy jsem na rodičovské schůzce řekla
chybný den. Od žáků těchto ročníků budeme vybírat 200 Kč na dopravu. Od
žákyň 1. třídy, které se na plavání přihlásily, budeme vybírat 700Kč (vstup a
doprava). Podrobnější informace budou rodičům sděleny.
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