ZPRAVODAJ
PRO DOBROU MYSL

č. 3 | prosinec 2018

Vážení a milí,

dovolte mi připojit pár slov
díků k tomuto speciálnímu číslu.
Děkuji vám pracovníkům
školy za vaši práci a obětavost.
Děkuji vám rodičům za vaši
podporu a otevřenost. Děkuji
vám dětem za to, jak na sobě
pracujete. A děkuji celému
waldorfskému společenství za
to, že držíme spolu.
Přeji vám krásné prožití
svátečních chvil,
Silvie Kubová

Nový člen školy
Od úterý, 20. 11. 2018, se členem
naší školy stala malá slečna Daisy 2měsíční černý labrador. Daisy je
asistenčním psem v předvýchově
pro nevidomé a slabozraké. Bude
se do konce tohoto školního roku
pohybovat zejména v kanceláři a ve
výuce NJ s Janou Havlíčkovou. Zájem žáků školy již nyní ukazuje, že se
stane „celoškolním psem“. Nechme
se překvapit, jak budou vypadat naše
následující společné měsíce. Více informací o projektu naleznete na:
http://www.vodicipsi.cz/main
/predvychova.php
Jana Havlíčková

Srdečně Vás zveme
na

VÁNOČNÍ JARMARK,
který se koná 15. prosince 2018
Připravili jsme si pro Vás:
stánky s výrobky
třídní kavárničky s občerstvením
vánoční divadelní hru
Program:
Slavnostní zahájení s koledami v 10 hodin.
Divadelní hra v 10:45 a v 11:45 hodin.
Závěrečné rozloučení ve 12:30.
Součástí jarmarku bude i prodejní sbírka
na nové školní dveře, která se uskuteční ve
školní družině.
Těšíme se na Vás!

Malé velké slůvko DĚKUJI
Dny plynou jako voda, každý z nich
nám přináší spousty zážitků, nečekaných
situací i překvapivých momentů. Někdy
plynou nejen dny, ale i týdny a měsíce
a člověk se diví, že už jsou tu zase prázdniny či vánoce…
Občas je dobré se zastavit a zamyslet,
jak vlastně žijeme, jestli ten náš vlastní život má pořád směr, kterým chceme jít. Pro
mě osobně v posledním roce Waldorfská
škola Dobromysl získala úplně jiný rozměr a dala a stále dává mému životu i nový
smysl. Je krásné, když i my sami rodiče
můžeme přispět částečně i ovlivnit život ve
škole, kam chodí naše děti. Není to samozřejmost a měli bychom si toho vážit…
Když si s přáteli o naší povídám, s hrdostí jí nazývám “NAŠÍ ŠKOLOU“.

Ráda bych poděkovala všem, kteří přispívají k fungování školy, tedy vedení školy
a celému učitelskému sboru, protože přístup učitelů v jednotlivých třídách (osobně mohu hodnotit pouze 1. a 6. třídu, kde
mám děti, ale věřím, že i v ostatních ročnících je to podobné) je opravdu výjimečný
a velmi si jej vážím.
Své DĚKUJI posílám ale i všem rodičům, kteří přispívají dle svých časových
i finančních možností:

Moc ráda bych poděkovala všem pracovníkům školy. Od lidí co ve škole uklízí
a starají se o celý chod budovy až po paní
ředitelku, která to vše řídí a vede. Také
všem, kteří našim dětem připravují jídlo, všem asistentkám, učitelům za jejich
velmi důležitou a smysluplnou, zodpovědnou a mnohdy nelehkou práci. Také
panu školníkovi patří díky.
Chtěla bych opravdu všem ze srdce
poděkovat.
Děkuji celému spolku rodičů a hlavně
Evě Žemličkové za vedení.
Veliké díky patří Ditě Bezděkové za
její velkou pomoc! Rodině Weinfurtových za pomoc v nesnázích, také rodině
Pěchoučkových.
Dále chci poděkovat všem, kteří se
pozdraví a i odpoví na pozdrav, jak dospělí, tak děti. Všem, kteří zdraví patří
velké díky. Děkuji všem za úsměv. Děkuji
všem za otevřené srdce a lásku.
Markéta Purkartová s rodinou

Děkuji roku 2018 za dary a uvědomění,
které mi přinesl. Mnohé přichází skrz
mé přátele a za to vám ze srdce děkuji.
Milá Báro, Jíťo, Šárko, děkuji, že jste mi
ukázaly sílu přátelství a sdílení. Děkuji,
Janičko, za péči v šestinedělí a za božský
chléb, který pro nás pečeš. Děkuji, Ondro, za to, jaký dokážeš být. Děkuji moje
lásky Polinko, Maxíku, Tainko, za to, že
se s vámi pořád učím o sobě a světě.
S láskou Marija Kaňovská

• skupině, která o velkých prázdninách
pomohla vybílit velkou družinu
• Karolíně Honlové a Adrianě BeránekRampichové, které se starají ve škole
o květinovou výzdobu
• Petře Sebastian, která se obětavě stará

Děkuji Luckám z jídelny za jejich trpělivost, pracovitost a vytvoření hezkého
prostředí k obědu.

Děkujeme paní ředitelce a jejímu
manželovi za skvělou a nekonečnou práci
pro školu.
Hanka
Moc děkuji Janě Žižkovské, že je
u všeho dobrého, co se ve škole děje. Děkuji Michalovi Kubovi za to, že ze Zpravodaje udělal opravdové „noviny“ a má
s námi nekonečnou trpělivost, děkuji
paní ředitelce, že se vždycky dívá o kousek napřed a nezapomíná se u toho stále
usmívat, děkuji Andree Hyrátové – určitě
ví, za co, děkuji Wolfgangovi za otevírání
očí i nových obzorů, děkuji, že existuje
Dobromysl.
Barbora Ottová

Děkuji za všechny Ali za ranní zpívání na schodišti, které nás pokaždé vyladí
na „správnou notu“.

Srdečný dík patří Vladimíru Havrdovi za
jeho neutuchající nadšení pro eurytmii
a za cenné podněty k duchovnímu rozvoji nás, potažmo Dobromysli.
Za všechny spřízněné Jana Žižkovská

Chtěla bych z celého srdce poděkovat
všem učitelům za lásku a péči, kterou věnují našim dětem. Především paní Šnejdarové,
že dokázala vytvořit tak skvělou třídu. Také
paní Hajšmanové a paní Dobré, že se své třídě věnují s vysokým nasazením a pečlivostí.
Dále paní Blůmové, že svou třídu tak citlivě
motivuje.
Eva Žemličková

Chtěla bych poděkovat své nejlepší kamarádce za to, že vůbec existuje
a myslím, že nejlepší kámošku by měl
mít každý.
Kačka K.

Chtěla bych poděkovat kolektivu výboru Spolku rodičů a jejich příznivcům, že mi
jsou velikou školou v sebepoznání a mají se
mnou trpělivost.
Eva Žemličková

Kontakty:

o Sdílnu a připravuje novinky na Facebooku školy
• Báře Ottové a Michalu Kubovi za neutuchající energii, kterou vkládají do tvorby
školního Zpravodaje
• skupině PLES, která chystá pro všechny
rodiče a příznivce školy první školní ples
• skupině ZAHRADA, která se stará o zušlechtění kousku zahrady, který ke škole
náleží
• a také všem členům výboru spolku, koordinátorům tříd a aktivním rodičům,
kteří se více či méně pravidelně účastní
setkání spolku rodičů a snaží se svůj čas
i energii využít pro dobro školy
Děkuji, že jste součástí mého života
Andrea Kudrnovská

Děkuji Rohlíčkovi za jeho práci
a hlavně úsměv na Martinské slavnosti.
Barbora Ottová

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

