Środki czystości
Kochani Rodzice

Prosimy o przynoszenie do przedszkola środków czystości:

zgrzewkę papieru toaletowego
dwie rolki ręczników papierowych
dwa pudełka chusteczek higienicznych
jedną tubkę pasty do zębów
chusteczki nawilżone (tylko grupa Jagódek)

Z góry serdecznie dziękujemy.

Pilne-Robotyka
Kochani Rodzice

Informujemy, że w dniu 28.02.2020 r. (piątek) odbędą się zajęcia z Robotyki.

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 27.02.2020 r.

Wycieczka na musical
Kochani Rodzice

W dniu 17.03.2020 r.(wtorek) organizujemy wycieczkę do Kina Kijów w Krakowie
na musical „Cudowna Lampa Alladyna” w wykonaniu Tetru Muzycznego Forte.

Koszt wycieczki to 47 zł. Prosimy o dokonywanie wpłat u wychowawców grup.

Dzieci, które nie pojadą na wycieczkę muszą pozostać w tym dniu w domu,
gdyż wszyscy nauczyciele będą w tym czasie na wycieczce.

Nasze plany na LUTY
12.02 Wycieczka do teatru Groteska na spektakl pt. Tygrys Pietrek

14.02 Dzień Przyjaźni – „Poczta Serduszkowa”. W miarę możliwości prosimy, aby
dzieci ubrane były w jakiś element czerwony (bluzeczka z serduszkiem, czerwony
podkoszulek itp.)

20.02 Bal karnawałowy – Tłusty Czwartek. Przebranie dowolne.

Zebranie z rodzicami
Kochani Rodzice

W dniu 18.02.2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami
podsumowujące I semestr. Serdecznie zapraszamy.

Dzień Babci i Dziadka
Kochani Rodzice, zajęcia w dniu 24 stycznia odbywają się w Hotelu Łokietek w
Czajowicach. Przedszkole w tym dniu będzie nieczynne.

Przypominamy również, że dzieci mają być ubrane w te same stroje w których
występowały na Jasełkach.

Wycieczka do teatru
Kochani Rodzice

W dniu 12.02.2020 r. o godzinie 9:00 organizujemy wycieczkę do Teatru
Groteska w Krakowie na spektakl pt. Tygrys Pietrek.

Koszt wycieczki to 54 zł. Prosimy o dokonywanie wpłat u wychowawców grup.

Dzieci, które nie pojadą na wycieczkę muszą pozostać w tym dniu w domu,
gdyż wszyscy nauczyciele będą w tym czasie na wycieczce.

Ferie zimowe- dyżury
Kochani Rodzice

Prosimy o zapisywanie dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola w
czasie ferii zimowych od 27 stycznia do 9 lutego, w celu ustalenia dyżurów
nauczycieli.

