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OGŁOSZENIA NA MAJ 2019R.Gminne Przedszkole nr 2 w Wieszowie
1. W dniu 6 maja br. będziemy obchodzić Dzień Flagi i gościć Żołnierza – tatę Hani i Leona.
Prosimy o dświętny ubiór dzieci.
2. Za zgodą Rodziców wyrażoną na zebraniu w lutym br. w dniu 7 maja br. odbędą się w
przedszkolu warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla dzieci. Koszt warsztatów wynosi 10zł,
więc bardzo prosimy, aby w dniach 6-7 maja dokonać zapłaty u Pani Izabeli.
3. W dniu 8 maja br. Motylki wyjeżdżają XIV Przedszkolny Festiwal Ekologiczny do C.K.
Karolinka w Radzionkowie. Bardzo prosimy przyprowadzić dzieci na godz. 7.45. O godz. 7.50
będzie śniadanie i po śniadaniu o godz. 8.10 wyjeżdżamy. Powrót planujemy na godz. 12.30 po
czym będzie obiad, więc dzieci zapisane do 13 prosimy odbierać dopiero o godz. 13.00
4. W dniu 9 maja br. z okazji Święta Strażaków organizujemy wyjście do straży pożarnej. W
razie brzydkiej pogody będziemy gościć strażaków w przedszkolu.
5. W dniu 17 maja br. Biedronki zapraszają Rodziców do przedszkola na zajęcie otwarte na
godz. 9.15
6. W dniu 20 maja br. wyjeżdżamy do Leboszowic na wycieczką.
Plan wycieczki:
 Śniadanie godz. 8.00
 Wyjazd z przedszkola o godz. 8.30
 Przejazd kolejką wąskotorową po terenie parku krajoznawczego
 Przejazd do Leboszowic:
 Wykonanie magnesów
 Poczęstunek
 Dojenie sztucznej krowy, przejazdy na mechanicznych konikach, zabawy na placu zabaw
 Powrót na godz. 13.30 po czym będzie obiad w przedszkolu
 Dzieci zapisane do godz. 13.00 prosimy odbierać dopiero od godz. 14.00
 Prosimy nie dawać dzieciom żadnego jedzenia i plecków – przedszkole zapewnia
poczęstunek
Bardzo prosimy, aby Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na wyjazd dziecka zgłosili ten fakt
wychowawczyniom do 10 maja br.
Dzieci prosimy ubrać wygodnie, stosownie do pogody najlepiej na „cebulkę"
Prosimy, aby dzieciom przygotować w podpisanych workach ubranie na zmianę w razie
„nieprzewidzianej przygody" (bluzka, spodnie dresowe lub getry )
Koszt wyjazdu wynosi 41zł.(w tym bilet wstępu, przejazd kolejką i przejazd autokarem). Kto z
Państwa wpłacił 18zł na odwołany wyjazd w kwietniu dopłaca tylko 23 zł. Wpłat prosimy
dokonywać w dniach od 13 maja do 17 maja u Pani Izabeli.
7. W dniu 22 maja br. będziemy obchodzić Dzień Marchewki połączony z Dniem
Pomarańczowym w ramach programu Kolorowy Dzień – kolor i warzywo. Prosimy, aby Dzieci
ubrać w tym dniu w kolorze pomarańczowym lub z pomarańczowym akcentem
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