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Dzień dobry, sprawdzian śródroczny odbędzie się w czwartek najbliższy, a co w nim będzie, z
grubsza dzieciom powiedziałam, prosząc, aby notowały sobie. Niektóre nie były zainteresowane
notatkami, ich sprawa. Coraz częściej zostawiam im wolną rękę, bo w czwartej klasie mnie nie
będzie i nie sądzę, żeby ktoś nadal prowadził ten monolog z Państwem.

Teraz pieniądze. Do końca stycznia zbieramy na Górę grosza. Jeśli u kogoś w workach,
słoikach, skarpetach zalegają grosiki, chętnie je zaadoptujemy.

W czwartek dzieci mają zajęcia Uni kids z fizyki. Sama chętnie posłucham, bom z fizyki była
cieniutka. Czeka nas jednak II rata do opłacenia i bardzo proszę o wpłatę do pani Ani. Dziękuję.
Proszę również wziąć pod uwagę składkę na pomoce do świetlicy. Za to również dziękuję.

Nadal podziękowania. Dziękuję rodzicom, którzy na początku choroby dziecka informują mnie o
tym fakcie, a następnie szybko usprawiedliwiają nieobecność.

Proszę o informacje zwrotne dotyczące uwag. Piszę je rzadko, ale nie mam pojęcia, czy
Państwo je czytacie i co ważniejsze, reagujecie na nie.

I jeszcze kilka dat. 29 stycznia mamy zebranie półroczne, a 6 lutego zabawę karnawałową. Na
zebranie proszę przygotować propozycje wyjść, wycieczek, spotkań, wykładów, warsztatów i
czego tam jeszcze, co mogłoby uświetnić nasz pobyt w szkole.

A teraz najważniejsze. Dziękuję pani Monice, mamie Bartka, za przeprowadzenie warsztatów
artystycznych, a po ludzku mówiąc za pomysł, przygotowanie i wykonanie wraz z dziećmi
pięknych prezentów dla Babć i Dziadków. Odwdzięczymy się na Dzień Mamy!!!

W przyszłym tygodniu zapraszamy mamę Szymka G. z zajęciami o bankowości, czyli jak
zbierać, jak wydawać. Pieniądze oczywiście. Rodziców zainteresowanych problemem także
zapraszam.
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We wtorek gościmy w klasie pszczoły, mam nadzieję, że nie luzem. Za te zajęcia z góry
dziękuję pani dyrektor R. K., która nam zaproponowała takie spotkanie. A z góry dziękuję, bo
nie wiem, czy jestem uczulona! :-) J.P.
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