PĚNČÍNSKÝ ŠKOLÁČEK 6
zpravodaj pro žáky, rodiče a přátele ZŠ a MŠ Pěnčín 2019/2020 Vám přináší
informace z připravovaných akcí a událostí v měsíci únoru.

Další zimní měsíc je za námi a únor již zajisté přinese i nějaké ty první jarní
kvítky. Počasí bude vstřícnější a umožní více aktivit venku. Ale asi by to mělo
být jedno. Vždyť se říká, že neexistuje špatné počasí, ale špatné oblečení. To je
však vždy na lidech, že.
V týdnu od 3. 2. do 7. 2. budou děti z MŠ mající zájem o lyžování jezdit na
lyžařský kurz, který vedoucí paní učitelka zprostředkovala, a rodiče zaplatili.
S režimem platícím v období trvání kurzu byli rodiče seznámeni.
18. 2. začíná pro žáky 2. a 3. ročníku povinný kurz plavání. Organizace tohoto
kurzu proběhne stejně jako každý rok. Děti odjedou autobusem v 8:45 a vrátí se
ve 12 hodin na oběd. První hodinu před odjezdem budou mít výuku. Tohoto
kurzu se mohou zúčastnit také zájemci z 1. ročníku, ti si však kurz musí zaplatit
– 500 Kč kurz a všichni účastníci 200 Kč doprava.
Únorových aktivit příliš v plánu nemáme.
Plánujeme na 19. 2. maškarní rej, a to každé zařízení ve vlastní režii. Všechny
děti mohou v maskách přijít již od rána. V MŠ si program připravují paní
učitelky na dopoledne, ve škole pak na odpoledne do tělocvičny.
26. 2. pojedou žáci 1. a 2. ročníku ze ZŠ a všechny děti z MŠ na pohádkové
představení o Krejčíkovi Nitkovi. Děti opět odjedou v 8:45 a vrátí se ve 12
hodin na oběd.
Všechny rodiče a naše příznivce chceme informovat o tom, že z provozních
důvodů musíme pozastavit sběr druhotných surovin. Tyto suroviny od nás
nechce nikdo vykupovat a naopak po nás jsou požadovány finance za odvoz.
Do odvolání tedy všechen „sběr“ prosím noste do požární zbrojnice dle pravidel
nastavených obcí. Děkujeme.
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