Wieści majowo-czerwcowe
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Zapraszamy Rodziców na spotkania grupowe, podsumowujące osiągnięcia dzieci
oraz inne ważne informacje.
Każdy Rodzic otrzyma pisemną informację o rozwoju dziecka.
W dniu 4 czerwca o godz: 17.00 - zapraszamy Rodziców z grupy „Żyrafek”
W dniu 5 czerwiec o godz: 17.00 – zapraszamy Rodziców z grupy „Krasnali”.
LOGOPEDA
Pani Lucyna Kamińska, logopeda zaprasza w piątki w godz: 8.00 – 12.00, wszystkich
Rodziców, których dzieci korzystają z terapii logopedycznej na indywidulane
konsultacje podsumowujące pracę terapeutyczną.
2 MAJ ORAZ 1 CZERWIEC- DNIAMI WOLNYMI
Zgodnie z „Organizacją roku szkolnego”, podaną do wiadomości we wrześniu przypominamy, iż
wtorek 2 maja jest dniem wolnym od zajęć ( w zamian za sobotę 27 stycznia).
Piątek 1 czerwca (po Bożym Ciele) jest dniem wolnym od zajęć w zamian za sobotę 26 maja
(Święto Rodziny).
PAMIĄTKA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Przypominamy o naszej wspólnej pamiątkowej książeczce na zakończenie roku szkolnego.
Warto, aby każde dziecko znalazło tam cząstkę własnej twórczości, a każdy Rodzic poczuł się
współtwórcą miłej niespodzianki dla swojego dziecka.
Przedłużamy do 10 maja nadsyłanie domowych prac plastycznych, związanych z
przedszkolem oraz tekstów pisanych
przez Rodziców, dotyczące przedszkola, ciekawych wydarzeń w życiu dziecka, a związanych z
przedszkolem. Jest to także doskonała okazja, aby wyrazić słowa pełne dumy z osiągnięć
Państwa dzieci. A jeśli uznają Państwo, że naszą pracę warto docenić, to najlepszym
wyróżnieniem będą Wasze słowa uwiecznione w książce.
Z góry dziękujemy za wszelką pomoc i zaangażowanie.

NIE PLANUJEMY DYŻURU WAKACYJNEGO
Uprzejmie informujemy, iż w tym roku szkolny nie będzie
dyżuru wakacyjnego ze względu na poważne i długotrwałe
prace remontowo – budowlane.

WYBRANE ATRAKCJE MAJOWE
W dniu 9 maja – zapraszamy „Żyrafki” a potem „Krasnali” na warsztaty „Mały ratownik”
prowadzone przez Ratownika medycznego .
W dniu 15 maja – zapraszamy „Krasnali” na wycieczkę do Starego Krakowa – „jak to
dawnej bywało w Krakowie”.
Wyjazd godz; 9.00, powrót około 12.45
W dniu 16 maja – Pani Kasia Bartoch „Rodzic z pasja”
Zaprosi nas do krainy sztuki malarskiej. Szczegóły są tajemnicą.
W dniu 18 maja – zapraszamy „Żyrafki” na wycieczkę pod hasłem „Tajemnice murów
obronnych – czyli jak przed wiekami Krakowianie bronili miasta”. W programie m.in. zwiedzanie
Barbakanu.
W dniach: 10 i 24 maja - zapraszamy dzielnych pływaków na basen.
W dniu 17 maja– zapraszamy na zajęcia sportowe do GYM SPACE.
W dniu 23 maja – zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty florystyczne.
W dniu 26 maja ( sobota) – zapraszamy uroczyste obchody Święta Rodziny, które
odbędzie się w naszym przedszkolu.
Schodzenie się gości: 9.45 – 10.00
Początek imprezy godz: 10.00, zakończenie 12.30
Przedszkole gwarantuje dobrą zabawę i chłodne napoje dla spragnionych. A Rodziców prosimy
o poczęstunek.
W dniu 29 maja ( wtorek) – zapraszamy na spotkanie z Panią stomatolog Martą Caban –
czyli o higienie jamy ustnej raz jeszcze.
PRZYGOTOWANIE DZIECKA NA WYCIECZKĘ
Prosimy o stosowny strój „na cebulkę”, wygodne i bezpieczne obuwie oraz plecaczek, a w nim
prowiant w ramach drugiego sniadania, napój w „niekapku” i chusteczki nawilżane.

WYBRANE ATRAKCJE CZERWCOWE
W dniach: 7 i 21 czerwca – zapraszamy dzielnych pływaków na basen.
W dniu 14 czerwca – zapraszamy na zajecia sportowe do GYM SPACE.
W dniu 20 czerwca – zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty florystyczne.

W dniu 22 czerwca - zapraszamy wszystkie dzieci na wycieczkę do gospodarstwa
agroturystycznego „Gościnna Dąbrowa” koło Niepolomic, gdzie czeka na dzieci wiele atrakcji:
wyrabianie ciasta i pieczenie chlebka, wyrabianie masła, a potem jego degustacja, obserwacja
zwierząt gospodarskich, opowieści o życiu dawniej na wsi, wesoły plac zabaw, dużo zieleni,
świeże powietrze oraz smaczny poczęstunek w postaci naleśników.
Wyjazd o godz: 9.00. Powrót około godz: 14.30 .
Rodzice przed wycieczką muszą zabezpieczyć swoje dziecko przed kleszczami.
W dniu 17 czerwca (niedziela) - z okazji zakończenia roku przedszkolnego 2017/18 oraz
nauki religii zapraszamy Dzieci oraz Rodziców na uroczystą mszę św. do naszego Kościoła
parafialnego, o godz: 10.30. Dzieci z grupy „Żyrafek” po mszy św. otrzymają od siostry
Stanisławy pamiątkowe dyplomy.
Z okazji zakończenia roku przedszkolnego zapraszamy Rodziców grupy „Żyrafek” i
„Krasnali” na uroczyste spotkanie, które odbędzie się w przedszkolu:
Grupa „Krasnali” – 20 czerwca, godz: 16.00 – 16.45
Grupa „Żyrafek” – 21 czerwca, godz: 16.00 – 16.45

