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KALENDÁŘ AKCÍ
Datum
ZÁŘÍ
čt 20.

Akce

Čas

Wýbor WA

18:00

Místo

KALENDÁŘ AKCÍ MŠ
ZÁŘÍ
čt 20.

Wýbor WA

18:00

Wokénko z činnosti
W-alternativy
Milí spolučlenové,
ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 18 hodin se koná
wýbor WA – své podněty, nápady a požadavky
můžete psát na vyborwa@waldorf-brno.cz.
Výbor je rovněž otevřený zástupcům tříd i
zájemcům z řad WA – nahlaste svoji účast
mailem.
Za wýbor Zuzka Křenková, rodič z 6.W

Pondělní waldorfské listy jsou určeny pro rodiče a přátele školy. Příspěvky posílejte vždy
do pondělí 12 hodin na adresu
editorpl@waldorf-brno.cz

RANNÍ OBŘADY A SKUPINKY NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Vážení a milí rodiče,
v minulém školním roce se v naší škole začaly konat ranní obřady pro děti a setkávání
skupinek náboženství, oboje pod patronátem Obce křesťanů a laskavým vedením pana
faráře Tomáše Boňka. V tomto školním roce budeme pokračovat, pan farář za námi bude
jezdit zhruba jednou měsíčně (někdy je rozestup menší, jindy větší). Ranní obřady i
skupinky jsou otevřené všem zájemcům o svobodné náboženství z řad žáků naší školy.
Více o Obci křesťanů a svobodném náboženství vycházejícím z podnětů a odkazu Rudolfa
Steinera najdete na www.obec-krestanu.cz/.
Přejete-li si, aby se Vaše dítě účastnilo ranních pátečních obřadů a/nebo odpoledního
setkávání s náboženskými příběhy a dalšími aktivitami, navštivte sdílenou tabulku
v následujícím odkazu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C2OPNMVAATE3vuDHeaBwd7rvKDcuNR_bEan
OVs6aMdI/edit?usp=sharing
Na prvním listu zde najdete všechny informace k organizaci, na dalších pak tabulku
k přihlášení na konkrétní termín.
V případě jakýchkoli dotazů pište na jedlickova@waldorf-brno.cz, nebo
barankova@waldorf-brno.cz.
Za organizátory
Marie Jedličková

VELKÁ CVIČKOVÁ REWOLUCE
Část 2
Milí rodiče,
změna systému v zajišťování eurytmických cviček pro děti od 4. třídy výš
již započala páteční burzou použitých cviček – tzv. second-foot bazar.
WA nabízí následující pomoc:
• možnost připojení k hromadnému nákupu nových cviček od firmy
T.I.M.E.J. - OBJEDNÁVKY S ČÍSLEM BOT (děti by měly mít v
žákovské, neboť si zkoušeli na 1. hodině eurytmie) A
POŽADOVANOU BARVOU (ČERNÁ/BÍLÁ) posílejte přímo na
adresu eurytmicke.cvicky@seznam.cz,
uzávěrka objednávek je 23. 9. 2018
cena cviček je max. 209 Kč + část poštovného
• jakékoliv individuální požadavky zasílejte rovněž na adresu
eurytmicke.cvicky@seznam.cz
• vzhledem k tomu, že stále ještě zbylo několik kusů ve velikostech
36 – 46, HLEDÁM POMOCNÍKA NA USPOŘÁDÁNÍ 2. KOLA
BURZY TENTO TÝDEN – stačí jen být ve škole v časnějších
odpoledních hodinách (v rozmezí od 14 do 16 hodin) a
zprostředkovat rodičům a dětem vyzkoušení a nákup; nabídky
pomoci posílejte na výše uvedený mail
O KONÁNÍ 2. KOLA BURZY V DRUHÉ POLOVINĚ TÝDNĚ BYCHOM
VÁS INFORMOVALI PROSTŘEDNICTVÍM TŘÍDNÍCH MAILOVÝCH
KOLEČEK
• U 1. – 3. tříd zůstává systém jako doposud – dětem zajistí
zapůjčení cviček správné velikosti přímo jejich učitelka eurytmie za
poplatek 200 Kč (prvňáci – vstupní poplatek) nebo 50 Kč (druháci a
třeťáci - nájemné) – cvičky zůstanou majetkem WA a dítěti budou
průběžně vyměňovány podle potřeby.
Zuzka Big-foot Křenková za WA

