Mateřské a rodinné centrum Homole
AKTUALITY od února 2019
Níže naleznete aktuální rozvrh MRC, kde došlo k několika změnám. V době jarních prázdnin je MRC
zavřeno (4.2. – 10.2.)
Na cvičení ani kroužky se není nutné předem hlásit, prostě jen přijďte. Pokud se z nějakého důvodu
lekce nebude konat, informaci obdržíte emailem (pokud jste v adresáři MRC) a na Facebooku (MRC
Homole), tak jak jste byli dosud zvyklí.
Novinkou letošního roku je Tvořivá dílna, která bude pravidelně poslední středu v měsíci.
S týdenním předstihem vždy rozešlu letáček s tématem hodiny.
Nově bude Klub batolat každé pondělí odpoledne s tetou Lenkou.
Cena za dítě 40 Kč, za dospělého 10 Kč. Lenka je vystudovaná
ekonomka, ale na mateřské dovolené zjistila, že jediné co jí
profesně dává do budoucna smysl je péče o děti. Začala se tedy
věnovat pedagogice a nejvíce ji zaujala Montessori pedagogika –
aktuálně studuje Předškolní pedagogiku. Po mateřské dovolené rok
pracovala ve školce s prvky montessori, s dětmi od 1 do 6ti let.
Věřím tedy, že Klub batolat vás bude i nadále bavit.
Volná herna bude každou středu. Cena za dítě 10 Kč, za dospělého
10 Kč.
Powerjóga, cvičení pro ženy, karate i pohybovky jsou beze změn, v
časech, na které jste zvyklí.
Chcete-li dostávat aktuality z MRC Homole, napište na mailovou adresu mrc.homole@seznam.cz
nebo se přihlaste do FB skupiny MRC Homole.
Lenka Cimlerová
tel. 607 249 344
mrc.homole@seznam.cz
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