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PROVOZ V DOUBRAVČICÍCH

Milí rodiče,
obec Doubravčice dostala dotaci na rekonstrukci chodníků, která začne v pondělí 8. 2.
2016
. Vzhledem k tomu bude provoz na silnici od úřadu
směrem k odbočce ke školce
po různých etapách a úsecích
sveden do jednoho pruhu a řízen semafory
. Vy, kteří jezdíte tímto směrem,
počítejte s prodloužením času příjezdu do školky
.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

ASISTENT/KA PEDAGOGA

MŠ Doubravka přijme školního asistenta/ku od ledna do června 2016.
Více info ZDE

VRÁCENÍ PŘEPLATKŮ STRAVNÉHO

Milí rodiče,
měli byste již mít na svých účtech vrácené peníze za neodebranou stravu za období září prosinec 2015. Zkontrolujte si, zda peníze přišly.
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Děkuji

POKUD BUDE SNÍH...

Pokud nám sníh vydrží, budeme ven chodit určitě 2x denně (dopoledne i odpoledne), vybavte
pro tyto případy děti náhradním oblečením. Určitě se budou hodit dvoje rukavice, náhradní
šusťáky a více ponožek. Děti si mohou přinést také podepsané boby, kluzáky. Není to však
nutnost, protože ve školce máme také spoustu kluzáků.

INFORMACE K ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU 2016

Milí rodiče,
nezapomeňte dětem co nejdříve do školky přinést:
-

sněhule do botníků (místo holin)
náhradní oblečení
rukavice - doporučujeme palčáky kvůli teplým ručkám a navlékání
kartáček na zuby a pastu, pokud vám došla
pyžamo, pokud ho ve školce používáte

Hned v pondělí 4. 1. 2016 také začíná zdravotní cvičení, tak na něj nezapomeňte a dejte
dětem
protiskluzové ponožky.

Do Nového roku přejeme všem hlavně zdraví a těšíme se na děti a spolupráci s vámi, rodiči.
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PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Školné – 300 Kč
Provozné - 400 Kč
Stravné – 630 Kč

Účty pro posílání peněz zůstávají stejné.
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