Milí rodiče,
v pondělí 3.9.2018 můžete chodit s dětmi do školy od 7.40. Žáci vyšších ročníků se
vás ujmou před školou – vchod z Korunovační - a uvedou vás do třídy. Děti s sebou
1. den nepotřebují nic (ani přezuvky). Počítáme s tím, že s dětmi zůstanete do 8.45
ve škole (máme připravený program), poté budete mít schůzku s vaší paní učitelkou
Ivetou, nejdéle do 9.45. Děti můžete nechat v tu dobu v družině a pak si je
vyzvednout, případně je nechat v družině. V tom případě jim s sebou dejte svačinu.
Od druhého dne je prosím vybavte přezuvkami. V úterý mají děti výuku do 9.40, ve
středu a ve čtvrtek do 10.45 a v pátek do 11.40. Poté si děti můžete vyzvednout,
nebo je nechat v družině. 1. týden není Montessori družina (která bude od 2. týdne
v úterý a ve čtvrtek navazovat na vyučování a končit ve 14 hodin).
Od úterý ať si prosím děti nosí do školy vybavený penál (2 obyčejné tužky měkké –
č. 1 a 2, pastelky – nejlépe trojboké, ořezávátko, guma, malé lepidlo a nůžky), ostatní
výtvarné potřeby budou k dispozici ve třídě. Nemusíte tedy kupovat žádný kufřík ani
výtvarné potřeby. Pošlete ale prosím do třídy po dětech, pokud máte, nějaká stará
trička a ubrusy, které se dají použít na výtvarnou výchovu. Dáváme je do společné
krabice.
Ať si děti přinesou v průběhu 1. týdne tělocvik - jednu verzi na dovnitř a jednu na
ven, budou je mít uložené v šatně
Nezapomeňte na to, že zejména v letních měsících chodí děti bez ponožek (nebo
mají holčičky punčocháčky), přibalte jim proto k tělocviku jedny ponožky.
Pokud budou děti zůstávat v družině, nezapomeňte jim přibalit svačinu a pití. Jinak
svačinu ať si nosí od 3. dne.
Pořiďte prosím s dětmi linkovaný deníček velikosti A5 (s tlustými deskami) a
deníček obalte. Děti si do něj každý den budou "zapisovat", co dělaly. Bude to jejich
důležitá věc, bylo by proto fajn, kdyby si vybraly takový deníček, který se jim bude
líbit.
V pátek 14.9. budou děti přespávat ve škole (od 18 hodin) do soboty 15.9 8 hodin.
V sobotu bude od 9 do 12 následovat schůzka pro rodiče. Bylo by fajn, pokud byste
se jí mohli všichni zúčastnit.
Tým Montessori, ZŠ Korunovační

