KRAPoviny

2019/2020
I. pololetí
vychází 7. 1. 2020

Oběžník Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, z. s.

UPÍŘÍ STEZKA je bezesporu
nejúspěšnější akcí, kterou KRAP ve
své historii založil. Nejenže
každoročně přispěje kolem 30 tisíc
svým
výtěžkem
k finančním
prostředkům, kterými můžeme
podpořit děti ze ZŠ Heyrovského,
ale vysloužila si také své místo
v životě
mnoha
bystrckých
obyvatel. Známe osobně rodiny,
které zatím nevynechaly ani jeden
z devíti ročníků. Víme ale i to, že
každoročně na stezku zavítají i noví
návštěvníci, pro které je strašidelná
procházka lesem skutečnou stezkou
odvahy.
Letošní ročník obohatilo malování
na obličej na startu. Galerii
některých strašidelných výtvorů si
můžete prohlédnout na webových
stránkách krap32.cz.
Další novinkou bylo zavedení
systému vratných kelímků. Tímto
krokem se nám povedlo snížit
množství odpadu z celé akce.
Kelímky ve čtyřech barevných
variantách s malými KRAPy budou
znovu k dispozici na Zahradní
slavnosti v červnu 2020.

Upíří stezka 16. 11. 2019

Pracovní

setkání

KRAPu
probíhají v neformální atmosféře
v některé bystrcké cukrárně nebo
kavárně. Scházíme se 1 x za 1-2
měsíce dle potřeby. Máte-li zájem
se osobně seznámit s činností
klubu, jste na setkání srdečně zváni.
Termíny zveřejňujeme na webu
krap32.cz.

Nejbližší termín:
15. ledna 2020
od 17 hodin
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Dále již proběhlo ve školním roce 2019/2020

Piknik na školní zahradě 5. 9. 2019

PIKNIK na zahájení školního roku se
konal ve stejný den jako první třídní
schůzky pro 2. – 9. třídu. I přes naše
počáteční obavy se tato skutečnost
ukázala být pro akci příznivá – mnozí
rodiče se na piknik dostavili právě po
proběhlých třídních schůzkách. Děti
i dospělí měli možnosti si zkrátit volnou
chvíli střílením z luku nebo hraním
fotbalu na blízkém sportovním hřišti.
Společně
přichystané
občerstvení
a opékání špekáčků se postaralo
o příjemnou tečku této akce na začátku
školního roku.

Na konto NADAČNÍHO FONDU
KRTEK přispěli rodiče nákupem
fotografií na Zahradní slavnosti
v červnu 2019 celkem 4248,-.
Příspěvky jsme převedli na konto
Nadačního fondu, jehož vedení za ně
srdečně děkuje!

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA
doplnila
letos
poprvé
Družinové odpoledne pro děti
a rodiče, které již tradičně
pořádá
školní
družina.
Nahradili jsme tak původně
zamýšlenou Adventní kavárnu.
Rodičům jsme připravili klidný
koutek
s občerstvením
v relaxační učebně vedle školní
jídelny, kde celé odpoledne
probíhalo. Rodiče se v kavárně
mohli
dozvědět
vše
o fungování KRAPu a zároveň
jsme oslovili zájemce pro
výpomoc na Upíří stezce. Akce
se vydařila a doufáme, že
i v příštím roce se najdou
dobrovolníci, kteří nám s její
přípravou pomohou.

Rodičovská kavárna/Družinové odpoledne 10. 10. 2019
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Co je ještě nového?
ANGLICKÉ KNÍŽKY v knihovně.
Návrh na nákup 16 anglických knih
pro děti do školní knihovny zazněl na
jednom pracovním setkání KRAPu
v roce 2018/2019. Jakmile jsme ho
schválili a oslovili paní učitelky, které
mají půjčování knih ve školní
knihovně na starosti, dozvěděli jsme
se, že školní knihovna již disponuje
velkým množstvím anglických knížek
v různých pokročilostech – přesně
106 kusy. Tato zpráva nás potěšila,
protože dle našich zkušeností je
v městských knihovnách celkem
těžké najít větší množství anglické
literatury pro děti pohromadě.
Vhledem k informaci, že vždy je
v knihovně dostatečné množství
knížek k vypůjčení, jsme se rozhodli,
že prozatím nové anglické knížky
kupovat nebudeme. Děti si mohou
knížky vypůjčit každé úterý nebo
čtvrtek od 12:45 do 13:30 v knihovně
nebo v jiný čas po domluvě s paní
učitelkou Dufkovou nebo Zoufalou.
NOVÉ LOGO jsme původně
vytvářeli pro potřeby tisku na kelímky.
Protože se nám zalíbilo a shodli jsme
se, že vizuální stránka KRAPu si
zaslouží nový kabát, představujeme
2 typy loga v různých barevných
variantách, se kterými se budeme dále
prezentovat.
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Ilustrační foto

Chystáme v roce 2020
RODIČOVSKÁ KAVÁRNA se osvědčila
jako dobrá příležitost vzájemného setkání
i seznámení rodičů. Proto se také letos
zapojíme v rámci Dne otevřených dveří
jinak, který organizuje škola pro rodiče
budoucích prvňáčků. Uvítáme pomocníky
z řad rodičů, kteří mají možnost zapojit se
do obsluhy v improvizované kavárně. Máteli zájem přijít nám pomoci třeba jen na
určitou dobu, napište na níže uvedený mail
a domluvíme se na podrobnostech.
VELIKONOČNÍ OSENÍ si před
školní budovou budou moci rodiče
a děti zasít také v roce 2020. Týden před
Velikonocemi připravíme vše, co
k osení potřebujete. Máte-li zájem se
s námi podílet na přípravách a na
výrobě zápichů pro děti a ostatní rodiče,
uvítáme Vás na naší březnové schůzce.
Více informací rádi zodpovíme na
mailu nebo najdete před akcí na webu.

Členská schůze
KRAPu

26. 2. 2020
od 17:30
více informací
na krap32.cz
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