ZPRAVODAJ
č. 0 | říjen 2018

PRO DOBROU MYSL
Drazí přátelé,
dostalo se vám do rukou nulté
číslo školního Zpravodaje, který
vznikl z iniciativy Spolku rodičů.
Jeho záměrem je sjednotit
informace o všech podstatných
událostech a aktivitách v naší
škole Dobromysl, jež se v současné době šíří maily nebo na webových či facebookových stránkách
a ne vždy se podaří zastihnout
všechny, jimž jsou adresovány.
Zpravodaj by měl vycházet
v tištěné podobě přibližně jednou za měsíc a obsahově je otevřený všem přispěvovatelům
z řad zaměstnanců školy, rodičům, příznivcům waldorfské pedagogiky a nadšencům obecně.
Zamýšlená forma našeho
zpravodaje by měla být především informativní. Najdou-li se
však zájemci, kteří by mu chtěli
dát i lehce literární formu, rozhodně jim bude dána příležitost.
Uvítáme všechny vaše podněty a návrhy nebo nápady, co
byste se chtěli ve Zpravodaji dozvídat.
Brzy na shledanou u prvního
oficiálního čísla. To naleznete
vyvěšené na nástěnce v přízemí budovy a také k odebrání
u vchodu do školy.
Spolek rodičů
WZŠ Dobromysl

Novinka organizovaná
Spolkem rodičů: Koordinátor třídy
Role koordinátora (nebo také pomocníka či prostředníka) má sloužit
k plynulé komunikaci mezi třídním
učitelem a rodiči. Provoz školy občas
přináší situace, kdy třídní učitel musí
najednou komunikovat s 20 i více rodiči najednou, což nebývá úplně snadné.
Ze strany třídních učitelů vzešla prosba, zda by v každé třídě mohl být určen
1 rodič (koordinátor), který by drobné
provozní záležitosti (aktuálně např. objednávání eurytmických cviček), týkající se dané třídy, řešil místo třídního
učitele.
V současné chvíli se s vaším koordinátorem můžete setkat při řešení
prvních úkolů, uvidíme, jak bude komunikace fungovat, postupně se může
tato role dále rozvíjet.

Kdo je váš koordinátor?
1. třída – Barbora Ottová
2. třída - Jarmila Půbalová
3. třída - Eva Pošvicová
4. třída - Lenka Válková Lupínková
5. třída - Helena Černá
6. třída - Andrea Kudrnovská
7. třída - Sabina Fránová
8. třída - Jana Fialová
9. třída - Berenika Maněnová

Přehled důležitých školních akcí
31. 10.

od 16:00

celoškolní aktiv

5. 11.

od 16:00

Podzimní plstění Kaštánka nebo Javoráčka
s p. Ženíškovou (www.ovcipanenky.cz)

9. 11.
19. 11.

15. 12.

Martinská slavnost
od 17:00

Wolfgang Sassmanshausen
O smyslu a nesmyslu trestu ve výchově
aneb jaké hranice potřebuje dítě
Vánoční jarmark (sobota)

Kontakty:
Jiří Chytil, předseda Spolku rodičů, mail: jiri.chytil@waldorfplzen.cz
Barbora Ottová, organizátor Zpravodaje, mail: zpravodaj.waldorf@seznam.cz

