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NA KONCI PRVNÍHO 1. POLOLETÍ
Přijde nám to jako nedávno, kdy jsme slavnostně otevřeli školu a než jsme se
nadáli, končí naše první 1. pololetí.
V září usedlo do školních lavic šest prvňáků a tři druháci. Samozřejmě si
přejeme mít v budoucnu třídy naplněné více, ale na druhou stranu v tomto
malém počtu může paní učitelka jednotlivým dětem věnovat dostatek
pozornosti. Jsme rádi, že tak můžeme naplňovat jeden z našich cílů.
CO NÁS TĚŠÍ
Možná je příliš brzo na bilancování, ale těší nás, že některé věci se podařilo
dobře nastartovat:
 Duhová rána – opravdu rádi začínáme den písní, modlitbou a krátkým
zamyšlením či sdílením zážitků před samotným vyučováním.
 Večery pro rodiče – přáli jsme si nabídnout rodičům více než jen strohé
informační rodičovské schůzky. A tak pořádáme jednou za dva měsíce
neformální setkání. Zatím proběhla dvě – jednou praktická ukázka metody
čtení Sfumato a podruhé adventní posezení s hostem Samuelem Jindrou.
 Slovní hodnocení – namísto známek pracujeme s týdenními plány. Na konci
týdne se žáci snaží sami vyhodnotit své pokroky v učení i v chování. Jejich
sebehodnocení pak koriguje učitel.
PODPORUJETE NÁS? DĚKUJEME!
VYDRŢTE!
Zázraky a milá překvapení! Asi tak
můžeme
charakterizovat
nejrůznější
podoby Vaší podpory, která kolikrát přijde
nečekaně, leč v pravou chvíli. Když vítáte
ráno děti u dveří a tatínek žáka se vás
zeptá: „Potřebujete s něčím pomoci?“ A
když řeknete ano, on vezme šroubovák a
utáhne uvolněnou kliku u dveří, tak víte, že
zázraky existují. Podobná milá překvapení
zažívá i náš školní účet. Ještě nejsme ve
fázi, kdy bychom si jako škola vystačili
s příjmy z dotací a školného, proto jsme za
každou podporu velmi vděční. Děkujeme!
Vydržte!
Markéta Chmelová, ředitelka školy

ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU
NA ŠK. ROK
2012/2013
se uskuteční
v úterý 7. února 2012
od 15 do 18 hod
v budově školy
na Zborovském nám. 2018
Více info na ww.skola-noe.cz

MATERSKÁ ŠKOLA
REGISTRACE ŠKOLKY NA MŠMT
Začátkem září 2011 jsme podali žádost na ministerstvo školství a tělovýchovy
o registraci mateřské školy, která by měla být vedle křesťanské základní školy
otevřena od září 2012 v budově salesiánského střediska Don Bosco
v Pardubicích na Zborovském náměstí pod společným názvem NOEKřesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích. Ačkoli vyjádření
ministerstva očekáváme v průběhu měsíce ledna, začínáme již pracovat
na propagaci a organizaci budoucí mateřské školy.
PŘIPRAVUJEME KARNEVAL
První akcí, na kterou bychom rádi pozvali především budoucí zájemce
o návštěvu naší mateřské školy (ale nejen je), je dětský karneval v maskách
zvířátek v prostorách základní školy NOE, jehož součástí bude i maňáskové
představení O třech prasátkách v podání divadélka Motýlek. Karneval se
uskuteční v sobotu 11. února 2012 od 15 do 17 hodin. Pozvěte své malé
kamarády a přijďte v maskách zvířátek na palubu Noemovy archy!
V následujících
týdnech
se
zaměříme také na propagaci
křesťanské mateřské i základní
školy v pardubických církvích,
jejímž cílem bude informovat rodiče
předškolních dětí o našich záměrech
a významu vzdělávání a výchovy
dětí
v křesťanském
prostředí.
Součástí našich snah je také vzbudit
zájem o spolupráci na našem
projektu, především při rekonstrukci
prostor pro mateřskou školu i další
třídy základní školy, a jejich
vybavení nábytkem, hračkami,
pomůckami a dalším nezbytným
zařízením. Každý se může zapojit a
podílet se libovolnou finanční
částkou nebo investovat svůj čas a
pomoci prakticky při propagaci,
organizaci, budoucí rekonstrukci a
výzdobě prostor.

Vznikající
křesťanská mateřská škola
pořádá

DĚTSKÝ
KARNEVAL
v sobotu 11. února 2012
od 15 do 17 hod
v budově školy NOE
na Zborovském nám. 2018

Přijďte v maskách
zvířátek!
Podrobnosti o programu
budou zveřejněny.

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ
Rekonstrukce a vybavení
umývárny a WC 100 000
Kč

20 000
100 000
210 000

90 000

Vybavení kuchyně výdejny 90 000 Kč
Vybavení herny a ložnice
210 000 Kč
Vybavení šatny 20 000 Kč

Pro provoz mateřské školy máme v salesiánském středisku Don Bosco
k dispozici prostory o celkové ploše 185 m2, jejichž základem jsou prostorná
herna (68,5m2) a ložnice (50m2). Abychom vyhověli zákonným požadavkům
a připravili dětem příjemné, zdravé a útulné prostředí, je nutné tyto prostory
upravit a vybavit vhodným nábytkem a zařízením. Naprosto nezbytná je
rekonstrukce toalet a umývárny, přípravny jídla, nákup PVC a koberce na
podlahu, výmalba a krytí radiátorů.

Pomozte nám ukrojit z nákladů vznikající
křesťanské mateřské školy!
Finanční dary můžete posílat na účet školy NOE:
 č. ú.: 43-8813570277/0100
 konst. symbol: 558
 variabilní symbol: osmimístné číslo – 88 a dále uveďte své rodné číslo
bez čísla za lomítkem nebo IČO
 Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své telef. číslo – rádi bychom
Vám osobně poděkovali.
Dary lze odečíst od daňového základu.
Za tým mateřské školy
Jana Marková
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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