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Milí rodiče, milí podporovatelé školy,
blíží se konec školního roku. Ale my se
v myslích upínáme už k začáku školního
roku dalšího. Aby ne - otevření školy,
za kterou se modlíme a na které pilně
pracujeme, se kvapem blíží. Přípravy
vrcholí. A my jsme i trochu rozechvělí,
abychom pro budoucí žáky opravdu vše
dobře nachystali.
Co nás těší, je skutečně hmatatelný pocit
podpory z různých stran. Pomáháte škole
prací, časem, financemi, povzbudivým
slovem. A my vidíme a jsme vděční, že Bůh
pracuje – ano, skrze lidi.
Následující
důkazem.

zprávy

jsou

toho

živým

TĚŠÍME SE NA ŽÁKY

Foto: Příprava zápisu

V únoru 2011 proběhl historicky
první zápis do naší základní školy.
V září by mělo usednout do lavic
šest prvňáků. Protože se našli dva
zájemci, kteří chtěli umístit do NOE
i své budoucí druháky, rozhodli
jsme se otevřít také druhý ročník.
Paní učitelka Evženie Čermáková
bude tedy vyučovat v tzv. malotřídce, tedy spojené první a druhé
třídě. Výuku angličtiny – jednu
hodinu týdně – povede rodilá
mluvčí Hulda Bennett. Odpoledne
budou děti trávit ve družině
s Markétou Chmelovou.
PRVNÍ SETKÁNÍ S RODIČI
Na začátku května jsme uspořádali
první rodičovskou schůzku. Přejeme
si, aby tyto schůzky splnily nejen
svou informační náplň, ale byly
příležitostí k utváření dobrých vztahů mezi rodiči a učiteli. Kromě jiného jsme
rodičům představili plánovaný školní projekt „Zvířátka nastupují na palubu“.
Jedná se o téma, které by mělo provázet všechny školní předměty od září
do října. Děti by na závěr měly zdramatizovat pohádku „Pod hříbkem.“
RADA ŠKOLY PŘEBRALA ŠTAFETU
Získáním registrace školy u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v lednu 2011 bylo korunováno téměř roční pracovní úsilí tzv. přípravného týmu.
Své poslání tedy přípravný tým splnil a v jeho práci volně pokračuje oficiálně
jmenovaná Rada školy. Ta se během jara sešla již třikrát, aby projednala
základní dokumenty a další podstatné kroky v realizaci celého projektu školy.
MODLÍME SE A PRACUJEME
Pravidelně se schází pedagogický tým složený nejen z pedagogů, kteří nastoupí
v září do školy, ale i dalších dobrovolníků - učitelů, co plánují nastoupit do NOE
výhledově. Tento tým dotváří školní vzdělávací program, vybírá a shání
metodické pomůcky, plánuje využití grantu „EU peníze školám“, který bychom
rádi získali.

Provozní
záležitosti
nesou
na bedrech
další
ochotní
dobrovolníci, ať už se jedná
o účetnictví či práce spojené
s přípravou a úpravou prostor školy.
Vážíme si této pomoci.
Věříme ovšem, že naše námaha je
jen jednou stranou mince, na které
zdárný vývoj událostí stojí. Stejně
tak považujeme za důležitou Boží
pomoc, a tak se jednou měsíčně
scházíme k modlitbám. Jedná se
o otevřené setkání, kde rádi uvítáme
každého, komu leží křesťanská
škola na srdci. Termíny těchto
setkání zveřejňujeme na webu školy.

FINANČNÍ DARY
na potřeby
NOE - Křesťanské základní školy
v Pardubicích
můžete posílat na účet školy:
 č. ú.: 43-8813570277/0100
 konst. symbol: 558
 variabilní symbol: osmimístné číslo
– 99 a dále uveďte své rodné číslo
bez čísla za lomítkem
Dary lze odečíst od daňového základu.

NOE UŽ MÁ SVOU LOĎ
Prostory pro školu máme pronajaté v Salesiánském středisku mládeže
na Zborovském náměstí. Jsme vděční za vstřícnost střediska ve všech jednáních.
I to je pro nás znatelná podpora projektu.
ZABYDLOVÁNÍ KAJUT

POMOZTE NÁM
ZABYDLET
KAJUTY!
Hledáme dobrovolníky
na pomoc s výmalbou,
nátěry, stěhováním
a montážemi nábytku
v rámci úprav prostor školy

v termínu
1. – 14. srpna 2011.
Zájemci kontaktujte
prosím ředitelku školy
tel. 777 542 477

Velkou pozornost nyní soustředíme na úpravu
a vybavení třídy a kanceláře školy. To s sebou
nese samozřejmě finanční náklady. V začátku
naší činnosti jsme závislí především na darech.
Je pro nás povzbuzující, jak aktivně školu
podpořili a podporují pardubické církve,
jednotlivci, rodiče dětí i někteří pardubičtí
podnikatelé. Zdá se, že téměř všechny
počáteční metodické pomůcky nakoupíme
právě díky dárcům. Částečně jsme z darů
pokryli i školní vybavení jako nábytek,
kancelářskou techniku apod. Vážíme si také
nejrůznější materiální podpory ve formě knih,
propagačních materiálů, kancelářských potřeb,
učebních pomůcek. A v neposlední řadě si
ceníme šikovných rukou, energie a času, které
věnují škole zase jiní. Vaše podpora a pomoc je
pro nás skutečně důležitá.

Nejvíce práce na úpravě prostor školy nás
čeká od 1. do 14. srpna. Budeme malovat,
natírat, stěhovat a montovat nábytek … I zde
spoléháme
především
na
pomoc
dobrovolníků. Chcete-li přiložit ruku k dílu,
kontaktujte prosím ředitelku školy. Velmi
děkujeme.
Foto: Příprava zápisu

Možná máte doma zachovalé:
 společenské hry
 hračky
 stavebnice
 dětské knihy
 sportovní potřeby
a vaše děti už je neupotřebí.

VĚNUJTE JE
ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Děti v NOE je plně využijí.
Děkujeme.
AŽ SE SEN STANE
SKUTEČNOSTÍ
Jsme napjatí, aby všechny
přípravy dopadly dobře. Modlíme
se za Boží pomoc. A těšíme se, až
se s vámi, kteří nás jakkoliv
podporujete, setkáme 30. srpna
na slavnostním otevření školy.
Jen co nastěhujeme poslední
lavici a židli, jdeme tisknout
pozvánky 
Markéta Chmelová, ředitelka školy
Informační bulletin vychází jako občasník NOE – Křesťanské základní školy v Pardubicích.
Všechna čísla jsou k dispozici v elektronické podobě na webu školy.
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