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3. 12. se uskuteční odložený minijarmark. K zakoupení zde budou vánoční
dekorace a jiné výrobky dětí. Velmi se těšíme na všechny, kdo si přijdou
k nám nakoupit a podpořit tak rukodělnou aktivitu školních dětí.
Mikulášská nadílka se uskuteční opět bez tradičních postav. Děti dostanou
balíčky, ale čerta s Mikulášem nejspíš neuvidí. Leda, že by na ně čekalo
překvapení před školou jako v loňském roce.
Ani svatá Lucie se nepřijde zlobit na nepořádné školáky, a učit je udržování
pořádku.
Prý se zastaví pouze ve školce, kde pochválí všechny pořádné děti.
7. 12. pojedou děti ze ZŠ do divadla v Praze na muzikál Sněhová královna
do Karlína. Návštěvu divadla v Praze jsme již dvakrát odložili z důvodu
uzavření divadel. V současné době jsou divadla v provozu, a jestliže
nepojedeme ani letos, vstupenky propadnou. Rodiče však mají právo volby,
zda své dítě do Karlína pustí, nebo ne. Své rozhodnutí napíší na lístek, který
děti přinesou domů a pak odevzdají ve škole.
Rodiče dětí ze ZŠ prosíme, aby si sjednali schůzku s učitelkami svých dětí.
Rodičovské sdružení provedeme tímto způsobem s ohledem na
pandemickou situaci. S sebou na schůzku mohou rodiče vzít i žáka, jehož se
schůzka týká.
Jako v každém roce i letos bychom chtěli pro děti připravit program na
rozloučení se se starým rokem. Zatím nevíme, kdy bude končit výuka v ZŠ
budeme se snažit připravit opět jako loni program v přírodě. Samozřejmě
s ohledem na počasí. Děti by si vyměnily dáreček se svým nejlepším
kamarádem (pouze jedním) a strávily dopoledne někde v přírodě.
Podrobnější instrukce budou ještě podány.
V MŠ by se chtěly paní učitelky s dětmi sejít na zahradě u jedličky, kde by
si společně zazpívaly koledy a oslavily tak konec kalendářního roku.
Upřesnění tohoto plánu opět bude rodičům podáno s ohledem na vývoj
okolností.
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