Kwiecień/Maj 2016
Drodzy Rodzice,,
Witamy po feriach wielkanocnych a szczegolne powitanie dla dzieci ktore do nas dolaczyly. Mamy nadzieje ze
beda cieszyly sie swoja przygoda w przedszkolu. Jestesmy bardzo dumni z naszych dzieci ktore juz wczesniej
uczeszczaly, ktore byly bardzo pomocne i przyjazne dla swoich nowych przyjaciol.
Tutaj kilka dat do Waszego kalendarza:
Data
Poniedzialek 18tego
kwietnia 2016

Wtorek 19-tego kwietnia
2016

Poniedzialek 25-tego
kwietnia 2016

Wydarzenie
Biblioteka – van przyjezdza dzisiaj do
przedszkola i dzieci beda mogly wybrac
ksiazke ktra chca czytac w przedszkolu. Te
ksiaki nie sa zabierane do domu,
przepraszamy.
Odwiedziny psa policyjnego i pogadanka o
bezpieczenstwie na drodze
Podczas sesji Waszego dziecka w
przedszkolu, pies policyjny i jego prowadzacy
odwiedza przedszkole. Prosze nam dac znac
jezeli Wasze dziecko moze sie czuc
niepewnie w obecnosci psa. Takze podczas
tego spotkania dzielnicowy policjant bedzie
mowil o bezpieczenstwie na drodze.
Dzien wielokulturowosci
Bedziemy rozmawiac o kulturze Indii,
strojach, muzyce, tancu, sztuce,
kreatywnosci, jedzeniu oraz bawic sie.

Poniedzialek 2-go maja 2016

Szkola zamknieta – dzien wolny od pracy

Czwartek 5-tego maja 2015

Szkola zamknieta – komisja wyborcza

Wtorek 10-tego maja 2016

Spotkanie dla rodzicow
Spotkanie dla rodzicow dzieci ktore zaczely
uczeszczac w kwietniu 2016 . Bedziecie
mieli okazje porozmawiac z osoba
prowadzaca Wasze dziecko. Prosimy
zapisywac sie na liste na spotkanie.
Odwiedziny strazy pozarnej
Zaprosilismy straz pozarna do przedszkola i
przyjada wozem strazackim aby nam go
pokazac. To powinno byc bardzo ekscytujace
wydarzemie.

Spotkania z osoba
prowadzaca, Helen
Scott/Margaret Walton; od
15.35 do 16.25
Poniedzialek 16-tego maja
2016

Piatek 27 maja 2016

Szkola zamknieta na okres ferii.
Szkola i przedszkole ponownie otwarte 6tego czerwca.

Przypomnienia:
Biblioteczka przedszkolna jest dostepna dla dzieci kazdego dnia. Wybieraja ksiazke, ktorej tytul oraz date
wypozyczenia nalezy zapisac w segregatorze. Kiedy ksiazka zostanie oddana wasze dziecko moze wybrac kolejna
ksiazke. Milego czytania!
Zolty zeszyt ‘Miedzy Nami’ jest wspanialym rozwiazaniem abyscie mogli sie podzielic z nami tym co Wasze
dziecko robi w domu. Mozecie pisac komentarze i zamieszczac zdjecia abysmy wraz z Waszym dzieckiem mogli
sie tym podzielic kiedy pracujemy w grupach. Zeszyt moze byc takze uzyty aby pochwalic sie nowymi
osiagnieciami Waszego dziecka, ktore wspolnie mozemy uczcic np: spanie we wlasnym lozku, nauczenie sie
nowego wierszyka itd. Prosimy przynosic zeszyt co tydzien.
Prosimy sprawdzac kieszonke z pracami Waszego dziecka, aby zabrac jego malunki, rysunki oraz listy. Kieszonki
znajduja sie kolo biblioteczki przedszkolnej.
Prosimy przyniesc pare podpisanych gumowcow dla Waszego dziecka, abysmy mogli je miec w przedszkolu na
wyjscia na dwor. Takze, aby pomoc w rozwijaniu samodzielnosci Waszego dziecka, prosimy nie przyprowadzac
dzieci w butach na sznurowadla.
Prosimy przyniesc ubrania na zmiane dla Waszego dziecka gdyz nie dysponujemy duza iloscia ubran na zmiane a
nasze zabawy sa niekiedy brudne lub mokre!
Dziekujemy za dokarmianie naszej skarbonki cotygodniowymi datkami w wysokosci 1 funta. To pozwala nam na
cotygodniowe wypieki, przygotowywac interesujaca ciastoline, na zapewnienie dodatkowych przekasek i
zaoszczedzenie na wieksze przedmioty ktore sluza rozwojowi Waszego dziecka.
Prosimy rowniez zwracac uwage na teblice z rzeczami potrzebnymi w przedszkolu.
Prosimy zby dzieci nie nosily kolczykow w przedszkolu. Dziekujemy
Rozpoczecie zajec (8.45-9.00am i 12.30-12.45)
Prosimy przybywac w ciagu tych 15 minut, jako ze po tym czasie nie bedziemy mogli otworzyc Wam drzwi i
dziecko bedzie musialo isc przez glowna recepcje szkoly. Dziecko bedzie przyprowadzone do przedszkola przez
osobe z personelu. Tak stanowia przepisy szkoly.
Zakonczenie zajec (11.45 i 15.30)
Nie bedziemy w stanie otworzyc drzwi wczesnie, chyba ze zostalismy poinformowaniu z wyprzedzeniem.
Doceniamy Wasza wspolprace , jako ze zapewne zdajecie sobie sprawe z tego ze dzwonek do drzwi wprowadza
zamieszanie, zwlaszcza pod koniec zajec, gdy razem spiewamy lub uczymy sie wierszykow.
Dziekuje,

