Ročník 13.

4. 3. 2019, Brno

24. číslo

Datum
BŘEZEN
út 5. 3.
st 6. 3
st 20. 3.
pá 29. – ne 31. 3.
DUBEN
út 2. 4.
čt 4. 4.
pá 5. a so 6. 4.
so 27. 4.

Akce

Čas

Místo

Masopustní průvod
Tomáš Jedlička
Miroslava Knedlová – Eurytmie v ZŠ
Tvořivý víkend – Pohyb v umění

16:30
18.00
18.00

od školy

Učitelé ZŠ – Beseda k zápisu
Vystoupení dětí z LeGranda
Zápis do ZŠ
Brigáda na zahradě školy a školky

18.00
15.00

Datum
BŘEZEN
út 5. 3.
st 6. 3
st 13. 3.
st 27. 3.
DUBEN
st 10. 4.
so 27. 4.
KVĚTEN
po 6., út 7. a čt 9. 5.

Akce

Čas

Místo

Masopustní průvod
Tomáš Jedlička
Třídní schůzka
Miroslava Knedlová – Eurytmie v MŠ

16:30
18.00
17.30
18.00

od školy

Učitelé MŠ – Beseda s prohlídkou školky
Brigáda na zahradě školky a školy

18.00
9.00 – 14.00

Zápis do MŠ

18.00

ZŠ

tělocvična

9.00 – 14.00

jídelna ZŠ

Přednáška Mgr. Márii Vargové Darování plánovaná na 10. 3. 2019 byla ze zdravotních
důvodů zrušena.
Zdeněk Tenora
Pondělní waldorfské listy jsou určeny pro rodiče a přátele školy. Příspěvky posílejte vždy
do pondělí 12 hodin na adresu
editorpl@waldorf-brno.cz

Jemine, domine, masopust pomine,
jemine, domine, masopust pryč!
Vážení a milí rodiče a přátelé WZŠ a WMŠ,
zveme Vás v úterý 5. března na tradiční masopustní průvod masek. Sraz je na hřišti před školou v
16:30, kde se za zpěvu masopustních písní posilníme masopustními koblížky a ozdobeni maskami
vyrazíme na průvod, který zakončíme opět na hřišti školy "pochováním basy" zhruba v 17:30.
Tradiční masopustní masky nejsou podmínkou, prosíme však o to, abyste zvážili vhodnost masek
Vašich dětí (strašidelné a filmové postavy nejsou vhodné i s ohledem na to, že v průvodu půjdou
také malé školkové děti). Lze samozřejmě použít masky, které budou mít děti v úterý ve vyučování.
Dále lze zapůjčit masky před průvodem ze skladu školy. Pokud by měl někdo zájem, prosím
napište mi (veronika.pazderkova@gmail.com)
Průvodem zakončíme masopustní období, které vystřídá doba postní. Zároveň i výzdoba školy a
školky se z úterý na středu výrazně promění. Pestrobarevnou masopustní výzdobu vystřídá
střídmá a klidná postní. Níže přikládám prosbu Dominiky o pomoc s odzdobením školy a školky,
které proběhne po masopustním průvodu 5. 3.
Těšíme se na Vás.
Za rodiče
Veronika Pazderková
Prosím o pomoc s poklízením veškeré masopustní výzdoby v celé škole i školce v úterý 5. 3.
odpoledne (po skončení průvodu). Ať je popeleční středa klidná…
Práce bude dost. Každá ruka přijde vhod i na chviličku!
V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici.
Dominika (domika.herman@gmail.com)

Vážení členové WA,
v úterý 26. 2. se konala walná hromada W alternativy:
- byla schválena zpráva o hospodaření za rok 2017 (výroční zpráva),
- byl zvolen nový devítičlenný výbor ve složení Jan Bárta, Ivana Cenková, Zdeněk
Jarolímek, Zuzana Křenková, Eva Kvapilová, Petr Mališ, Petr Syrovátka, Tomáš Šetina, Petr
Šmidtmajer,
- byla znovuzvolena revizní komise ve složení Jiří Bilík, Bohuslav Křena, Svatava
Nunvářová.
Zápis z walné hromady bude zveřejněn v průběhu týdne na webových stránkách spolku,
údaje o zvolených zástupcích již byly na webu aktualizovány, údaje o dalších členech
budou upraveny dle skutečného stavu (v tuto chvíli je v seznamu statutárních zástupců
tisková chyba – Marika Žáková již není členem výboru).
Skupinová e-mailová adresa výboru vybrowa@waldorf-brno.cz bude aktualizována ve
spolupráci se správcem IT, ale lze ji použít i teď (příp. pište na zkrenkova@seznam.cz).
Děkujeme dosavadním členům výboru a všem aktivním členům za jejich dosavadní práci a
těšíme se na další spolupráci.
Zuzka Křenková za nový výbor WA

Seminář pro vychovatele malých dětí

Význam vazby mezi
matkou a dítětem
Zacházení se životními silami

Přednáší Cornelis Boogerd
Tvoření s Denisou Skalickou
Sobota 9.3.2019 od 9.30
Ve WMŠ Praha 6 Petřiny Dusíkova ulice
Cena 350.- + materiál
Další informace na www.ikruh.cz

Přihlašování na studankahh@seznam.cz

