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A HÓNAP IDÉZETE
„A játék az emberi fejlődés legmagasabb kifejeződése
gyermekkorban; egyedül ebben fejeződik ki szabadon,
mi van a gyermek lelkében.” (Friedrich Froebel)

csütörtökEsték

Kedves szülők, pedagóguskollegák!
Minden közösségben vannak rejtett vagy csak aligismert
érdekességek, izgalmas hobbik, hétköznapi csodák: Afrikát
megjárt önkéntesek, iskolát valósággá álmodó zenészek,
fafaragó professzorok, természetfotós informatikusok, világotjárt
euritmisták, kertészkedő tancik, semmiből igazi vállalkozást
megteremtő cégvezetők, műkedvelő csillagászok, életeket
véletlenül vagy akarattal megmentők, hobbizenész
villanyszerelők, szinte-nem-is-vesszük-észre segítők, alkotók,
gondolkodók, teremtők...
Ezekből az életutakból, ezeket az embereket – Titeket –
próbálunk megmutatni, köz-kinccsé tenni havonta egyszer,
csütörtök alkonyonként, reményeink szerint családias, de pezsgő
hangulatú előadásokon, beszélgetéseken. Ahol sokmindent
megtudhatunk a világról, az életről, de főleg: egymásról. Ezért
kuckós, és ezért szabadegyetem.

ESEMÉNYNAPTÁR:
- április 21., 10 órától: TAVICSAVE (Tavaszi Vidám
Csapatos Vetélkedő) az étkezdében;
- április 21., 17 óra: csütörtökEsték nyitóelőadása Dan
Judithtal;
- április 23 – május 2.: tavaszi vakáció;
- május 8.: Anyák-napi családos kirándulás az Őzek völgyébe
(Szivárvány-csoport); családos vonatos kirándulás Sztánára
(előkészítő osztály);
- május 28.: tagozati közös családos kirándulás;
- május 24., kedd, 17,30: az intézményi szintű szülői
képviselőtestület munkaülése.

Nem tudjuk, milyen fogadtatása lesz kezdeményezésünknek.
Talán sokunknak titkos álma, fiatalkori vágya válik, válhat valóvá.
Talán lesz egy tér, ahol megszusszanhatunk és
rácsodálkozhatunk egymásra. Talán elkezdjük más szemmel látni
egymást. Talán kinövi majd magát, és „külsős” meghívottjaink is
lesznek. Talán...

PEDAGÓGUS-HĺREK:

Bárhogy is, mi nekivágunk, és még ebben a tanévben
megszervezünk egy „próbaévadot”, csütörtökEsték néven. Ha
szeretni fogjátok, ha eljösztök: ősszel folytatjuk.

● Február 25 és március 11 között zajlottak le a felvételi
beszélgetések és a beiratkozások az eljövendő
előkészítő osztályba. Bolla Emese 19 gyermekkel vág
neki az új tanévnek.

-----

● Február 6-án a magyar tagozat tanári karának
képviseletében László Áron rövid, intézményműködési
konzultációs látogatást tett a temesvári Waldorf
iskolában.

Az első, megnyitó, kicsit ünnepi csütörtökEsték-re április 21-én
17 órától kerül sor a díszteremben/étkezdében. Első
meghívottunk – hát ki más lehetne? –: Dan Judith, Judith-néni,
aki Kicsi a világ (Rendhagyó földrajzóra a világ 4 tájáról) címmel
tart előadást. Akinek ezúttal is köszönünk: mindent...

● Április 8-án Macalik Abigél és László Áron a
csíkszeredai Waldorf-kezdeményezés vendége volt, az
ott működő két osztályban hospitált és találkozott a szülői
közösséggel. Örvendetes hír, hogy 2018-tól folytatni
szeretnék a középtagozat (V-VIII. osztály) kiépítésével a
jelenleg II. osztálynál tartó alsó tagozatot.

Megjegyzés: tanév végéig ezen kívül még két előadás lesz, egy
májusban és egy júniusban. Hamarosan jelentkezünk a
részletekkel.

● Május elején újra meglátogat visszatérő tanácsadó
vendégpedagógus barátunk, Forgács Erzsébet (gödöllői
Waldorf óvoda, iskola).

KÖSZÖNJÜK mindazoknak, akik az idei intézménytámogatási vállalásukat időben teljesítették, teljesítik. Eddigi
zökkenőmentes működésünk Nekik köszönhető!
Szeptemberig viszont csak akkor nem kerülünk bajba, ha ezt
MINDENKI megteszi: ezért kérjük, hogy akinek hátráléka,
elmaradása van, minél hamarabb törlessze. Köszönjük!

● Noha még nem zárult le az előjentkezési időszak,
túljelentkezés van a két óvodai csoportunkban (eddig
24 család jelentkezett). A felvételi beszélgetések május
második felében kezdődnek, részletek Todor–Szász
Tímeától, a felvételiztető munkacsoport felelősétől
kérhetők (timiszasz@yahoo.com, 0745 163733).
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Minden családhoz eljuttattuk a 2 %-os adófelajánlási íveket.
A kitöltött nyomtatványok leadhatók a pénztárnál, vagy
beküldhetők postán a megyei adóhivatalba, legkésőbb május
15-éig. KÉRJÜK NE FELEDJÉK A HATÁRIDŐT!
Támogatásukat előre is köszönjük!

Az ősszel elmaradt mihálynapi kirándulást
pótolandó, május 28-án, szombaton szeretettel
hívjuk a magyar tagozat osztályait és óvodás
csoportjait egy közös, családos kirándulásra.
Részletek hamarosan a szervező IV. osztálytól.

AZ ELMÚLT IDŐSZAK HÍREI, ESEMÉNYEI:
● FARSANG ● Idén a farsangunk hangulatát nagyban megdobta a meghívott sepsiszentgyörgyi Folker együttes, akik
mind az iskolások, mind az óvodások mulatságán táncházat tartottak, február 5-én.
● SZÜLŐI TESTÜLET ● A Szülői Képviselők Tanácsának három munkaülésére is sor került a második félévben:
január 26-án, február 23-án illetve április 5-én. Az ülések jegyzőkönyvét illetve munkaanyagait (alapítványi pénzügyi
beszámoló; igazgató beszámolója; intézménytámogatási alap helyzete) minden szülő e-mailben meg kellett kapja.
Akihez nem jutott el, forduljon a csoport/osztály szülői képviselőihez vagy Demeter Réka szülőitestület-elnökhöz.
● SĺTÁBOROK ● Február 15-19 között (az előkészítősök egy héttel később) Sinfalván illetve a Madarasi Hargitán
táboroztak. Az élményekről bőven beszámoltunk a Kikelet különkiadásában (megtalálható a honlapunkon is, a
Newsletter menüben). Egy fontos tanulság jövőre: vakáció ELŐTTI héten megyünk!
● FOGADÓNAP ● Félévzáró fogadónapunkat idén február 25-án tartottuk. Idén meglepően kevés szülő élt ezzel a
konzultációs, szaktanárokkal érdemben elbeszélgetős lehetőséggel.
● ELŐADÁS ● A „Szülők Iskolája” programunk meghívottjaként óvodánk-iskolánk vendége volt dr. Kádár Annamária,
aki Útravaló kényes nevelési helyzetekhez címmel tartott előadást március 1-én. Érdekes, oldott és közvetlen
hangulatú előadásán sajnos elég kis létszámú volt a közönség .
● KIRÁNDULÁSOK ● A teljesség igénye nélkül : március 12-én a Szivárvány csoport a tordai sóbányában; a IV.
osztály április 9-én a Barátkai Ökör-vízesésnél; az I. osztály április 17-én a Riszeg tetőn...
● MÁRCIUS 15. ● Nyílt Nappal egybekötött március 15-i ünnepet tartottunk. Mivel kevés szülő jött el délelőtt órát
látogatni, a tanári konferencia megfontolás tárgyává tette, hogy jövőre csak egyetlen közös nyílt napot tartsunk, ősszel,
januárban pedig egy szűkkörű, csak az előkészítő osztály iránt érdeklődő családok számára megszervezett találkozót,
iskolalátogatási alkalmat.
● KÉKZÖLD ● Farsangi nyereményeket beváltva két különleges napunk is volt március végén: Kék és Zöld Napunk
alkalmával aki csak tehette kék és zöld volt, és mindkét alkalommal közös „csoportkék” készült az udvaron .
● KALÁKA ● A Csillagszem és Szivárvány csoport szülő közössége és óvónénijei április 9-én rendbetette az ovis
játszóteret. NAGYON szép lett, köszönjük!
● VERSNAP ● Április 11-én, József Attila (és Márai Sándor) születésnapján mi is megünnepeltük a Költészet Napját,
de már az azt megelőző héten ellepték a folyósófalakat a szebbnél-szebb versek, diákok, tanárok, szülők kedvencei.
Köszönjük a meglepetést és a részvételt!
● ÉVES MUNKÁK ● Április 14-én és 18-án mutatták be a VIII.-os diákjaink éves munkáikat. Örülünk, hogy ha utolsó
pillanatban is, de megszülettek, és bemutatásra kerültek!
● FURTA ● Sok diákunk vett részt az InstruMentor Egyesület szervezte II. Furulyás Találkozón, amelyre idén az
Apáczai Líceumban került sor április 16-án.

TAGOZATFELELŐS
Kollegánk, Szabó Mária hamarosan szülési szabadságra megy. Tagozatfelelősi munkáját (amelyet 2015
nyarától látott el: köszönet érte!) május közepétől őszig Papp Emese veszi át; a 0725 535030-as
tagozati telefonszámon már mostantól ő érhető el.

Táskaposta ● A Kolozsvári Waldorf Óvoda és Iskola közlönye – magyar kiadás
Hírek, javaslatok küldhetők a következő címre: aron.laszlo@waldorfcluj.ro, 0724 055434
Szerkeszti: László Áron; korrektúra: Staharoczky Vera. A román kiadást szerkeszti: Oltean Mircea (0745 073749)
WALDORF ÓVODA ÉS ISKOLA | 400368 Kolozsvár, Sergiu Celibidache u. 8-12
Tel./fax: 0264 455 560 | E-mail: liceulwaldorf.cluj@yahoo.com, office@waldorfcluj.ro
Web: www.waldorfcluj.ro
Waldorf Óvoda – Anatole France u. 14 | tel./fax: 0264 442073
Szabadságra Nevelés Alapítvány
400368 Kolozsvár, Sergiu Celibidache u. 8-12 | Tel./fax: 0264 455 560; 0725 535030
E-mail: office@waldorfcluj.ro, fundatia_epl@yahoo.com | Web: www.waldorfcluj.ro
CIF: RO 22284914 | IBAN: RO83 RNCB 0106 0909 4724 0001, BCR Cluj

