KWIETNIOWE WIEŚCI
KALENDARZ AKTUALNOŚCI:
W dniach: 5 i 19 kwietnia – zapraszamy dzielnych pływaków na basen do Centrum
Cascada ul. Szuwarowa.
W dniu 12 i 26 kwietnia– wyjazd sportowców do GYM SPACE
W dniu 16 kwietnia – zapraszamy do Teatru Groteska na spektakl pt. „Ptasie przygody
misia”. Wyjazd o godz: 10.00, a powrót około 13.30.
Dzieci zjedzą drugie śniadanie w przedszkolu.
Prosimy o plecaczek wyposażony w chusteczki nawilżane oraz małą przekąskę i napój.
Zgodnie z tradycją na wycieczkę do teatru obowiązuje strój odświętny.
PRZERWA W PRACY PRZEDSZKOLA
2 MAJA
W związku z informacją podaną Państwu we wrześniu - „Organizacja roku szkolnego” –
przypominam, iż
2 maja jest dniem wolnym
w zamian za pracującą sobotę 27 stycznia (Święto Babci i Dziadka w Dworze Czeczów).

NOWE ROZLICZENIE WYJAZDÓW NA BASEN
Rozpoczynamy nowy okres rozliczeniowy od kwietnia do czerwca:
za 6 wyjazdów opłata wynosi 265 zł
( zmniejszyła się liczba dzieci – pozostało 8 dzieci.
Opłatę należy uiścić w kwietniu.
Terminy wyjazdów: 5 i 19 kwiecień;
10 i 24 maj; 7 i 21 czerwiec.

UMOWA NA ROK 2018/2019
Przypominam o konieczności dopełnienia formalności w związku z deklaracją dotyczącą
kontynuacji edukacji dziecka w naszym przedszkolu
w roku szkolnym 2018/19.
DYŻUR PSYCHOLOGA
W dniu 13 kwietnia w godz: 9.00 – 12.00 zapraszamy zainteresowanych Rodziców na
dyżur psychologa z Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej p. Katarzyny Litwa.
Należy wcześniej zgłosić cheć udziału w konsultacjach indywidualnych.

KSIĄŻKA PAMIĄTKOWA „MOJE PRZEDSZKOLE”
Zapraszamy wszystkich Rodziców i Dzieci do współtworzenia pamiątkowej książki
„Moje Przedszkole”.
Pragniemy kontynuować miłą tradycję tworzenia wspólnej książeczki , będącej
pamiątką na zakończenie roku szkolnego dla każdego Dziecka.
Prosimy, aby każde dziecko w domu ( przy udziale rodziców) wykonało pracę
plastyczną: dowolną techniką płaską, formatu A4 pt. „Dlaczego lubię moje przedszkole”.
Rodzice mogą zapisać refleksje Dzieci i własne związane z przedszkolem, mogą
pochwalić się osiągnieciami swojego dziecka.
Ważne jest, aby każde Dziecko „odnalazło siebie” w pamiątkowej książeczce.
Do końca kwietnia czekamy na dziecięce prace plastyczne oraz teksty pisane przez
Rodziców.
Ponadto zapraszamy Rodziców do wspólnego redagowania naszej pamiątkowej książki
poprzez propozycję własnych wpisów do książki . Wszelkie propozycje, sugestie proszę
kierować na pocztę mailową przedszkola: przedszkole@pp9.edu.pl

