PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 7
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2018/2019 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci březnu.

Od 4. 3. mají žáci ZŠ jarní prázdniny. Do školy se vrátí až 11. března.
MŠ v době jarních prázdnin zachovává obvyklý provoz.
6. 3. pojedou děti z MŠ do IQLANDIE do Liberce. Odjedou v 8:40 z Pěnčína a
vrátí se v 15 hodin .
Bližší informace budou rodičům dětí podány.
Všechny úterky v měsíci březnu v ZŠ pro 2., 3. tř. a některé prvňáky budou
patřit kurzu plavání.
13. 3. již tradičně proběhne v Turnově Mateřinka - přehlídka vystoupení MŠ
z Turnova a okolí. Této přehlídky se se svým programem zúčastní i děti z naší
MŠ. Bližší informace k této akci podá rodičům dětí pí. učitelka Likovská.
14. 3. je pro 1., 2. a 3. ročník připraven preventivní program „Veselé zoubky“.
Preventivní program se v tento den uskuteční již od 7:30 hod. v II. tř. ZŠ.
V úterý 19. 3. se bude od 15:30 hod. konat rodičovské sdružení. Rodiče obou
tříd se sejdou v učebně II. třídy na společnou část schůzky. Poté se odeberou do
svých tříd, popřípadě se s učitelkami dohodnou na individuální schůzce.
25. 3. pojedou děti ze ZŠ na vzdělávací program do Liberce. Odjedou od školy
autobusem v 6:50 do Turnova, a dále budou pokračovat vlakem do Liberce. Po
absolvování připraveného programu se vrátí zpět do Turnova, kde si je budou
moci rodiče vyzvednout. Zbývající děti přijedou do školy linkovým autobusem
v 15 hod. Nestihne-li se autobus, požádáme o obecní auto, aby děti z Turnova
do Pěnčína dovezlo. Děti s sebou potřebují vhodné oblečení, jídlo a pití na celý
den, menší peněžní obnos na útratu a to vše v ruksáčku.
Pravděpodobně též na 25. 3. připravují pí. učitelky pro děti z MŠ výlet na celý
den. Cíl i podrobnosti budou včas rodičům dětí sděleny.
Již na 2. 4. jsme připravili zápis do 1. tř. místní ZŠ v Pěnčíně. Zápis se bude
konat v prostorách družiny od 14 do 16 hodin. Rodiče dětí s sebou přinesou
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Na děti kromě drobných úkolů
čekají i malé dárečky. Již nyní se na budoucí prvňáčky těšíme.
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