únor 2016

Školní zpravodaj

Nadcházející události
18. března

Úvodní slovo

Vynášení Moreny

Vážení rodiče,
jaro nám pomalu začíná klepat na dveře. S ním vždy přichází i
období zrodu něčeho nového a právě v tuto dobu Vám
mohu oznámit, že snaha naší školy mít vlastní budovu se
začíná jevit nejen jako krásný dlouholetý sen, ale jako realita,
kterou budeme moci skutečně naplnit.
Jak již víte, v době velkých prázdnin po několika jednáních
vzniklo sdružení třech firem, které se rozhodlo v lokalitě Hejčín
vybudovat zcela nový komplex s cílem rozšířit občanskou
vybavenost. Záměr nese název „Centrum sdílených služeb
Hejčín“.
Co vše tento záměr v sobě zahrnuje? Kromě
výstavby nových budov pro naši školku, základní a střední
školu, také ubytovny pro studenty, dům s pečovatelskou
službou, rehabilitační fitness, nové ordinace, telekomunikační
služby včetně muzea telekomunikací, prostory pro vzdělávání
dospělých a další služby.

22. března
Velikonoční dílna
Volby zástupců rodičů do školské
rady
Z důvodu uplynutí funkčního
období, vyhlašuji volby zástupce
rodičů do školské rady.
Tímto vás chci vyzvat ke
kandidatuře. Zájemci mohou svůj
úmysl sdělit elektronicky na emailové adrese volby@waldorfolomouc.cz nebo mohou
písemnou přihlášku odevzdat
v kanceláři školy. Prosím připojte i
krátké představení své osoby. Své
přihlášky můžete odesílat do
pátku 18. 3. 2016. Kandidátem se
může stát zákonný zástupce,
který má své dítě na Waldorfské
základní škole v Olomouci a není
pedagogickým pracovníkem
školy. Po uzavření kandidatur
budou zákonní zástupci
seznámeni se zájemci o pozici ve
školské radě a bude vyhlášen
termín a způsob volby.
Ondřej Vraj, ředitel školy
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Jak vidíte tento projekt je rozsáhlý a vyžaduje nejen
významné finanční zajištění, ale také schválení všech
dotčených orgánů. Dne 9. 2. 2016 náš záměr byl prezentován
radě města. Souběžně jednáme přímo s odborem koncepce
a rozvoje a také s odborem majetkoprávním. Myslete prosím
na tento záměr v dobrém, aby pozitivní síla
provázela jednání, která k naplnění tohoto
záměru vedeme.

Pozvánka

Monika Machytková
jednatelka školy

Co se ve škole událo
Masopust
Masopust je lidový svátek ve znamení zábavy a bujarého veselí. V úterý 9. února jsme i my
zahájili masopustní slavnost s žáky a přáteli naší školy. Po úvodní písni se průvod masopustních
masek vydal pod vedením Laufera, a za zpěvu písní na obchůzky blízkých krámků, kde si
medvěd „skočil“ taneček, požehnalo se domácím a jako odměnu jsme si vysloužili něco na zub.
Jelikož součástí této slavnosti je také i dobré jídlo, průvod se přesunul do hospůdky Pod Lipami
ve Slavoníně. Tam všechny čekaly zabijačkové hody, hudba a bohatá tombola.
Masopust uzavřelo pochování basy, která symbolicky ukončuje dobu veselí a zábav před
dlouhým velikonočním půstem.
Děkujeme všem maskám za účast a vytvoření příjemné atmosféry. Veliké díky patří také všem,
kteří přispěli dárky do tomboly.
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Den s městskou policií
Koncem února navštívila třídy prvního stupně městská
policie. Děti se dozvěděly spoustu nových věcí a osvěžily si
to, co už znaly. Díky pracovním listům si mohli vyzkoušet, jestli
ví, jak se v různých situacích správně chovat a na co si
dávat pozor. Děti byly velmi zvídavé a měly spoustu dotazů
ohledně práce policisty. Bylo vidět, že návštěva děti
opravdu zaujala a užily si to.

Jak jsme vařili
U nás ve školce děláme a zkoušíme mnohé věci, teď
naposledy jsme trochu vařili. Nebylo to úplně jednoduché,
ale snažili jsme se a jelikož jsme šikovní, tak se nám to vše
podařilo.
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