Milí rodiče,
dovolujeme si upřesnit informace k organizaci příměstského tábora

ANGLIČTINA HROU, LMŠ Na dvorečku.
JAK TO VŠECHNO ZAČNE?
Budeme se společně potkávat od pondělí 20.7., kdy se sejdeme v areálu LMŠ Na dvorečku, Lety
pod lesem 1558, Lety u Dobřichovic, a to mezi 8 a 9 hodinou ráno.
(AREÁL LMŠ NAJDETE NA KONCI ULICE KEJNSKÁ PO VJEZDU DO LESA VLEVO)
V 9,00 zahájíme naše anglické dobrodružství!
Společné objevování ukončíme v pátek 24.7.
Každý den si děti můžete vyzvedávat v areálu školky mezi 16 a 17 hod.
CO NÁS ČEKÁ?
Celým týdnem nás bude provázet téma pěti živlů. Každý den věnujeme jednomu živlu, v rámci
kterého si budeme hodně hrát, objevovat, zkoumat, vyrážet do okolí a sportovat. Všechny aktivity a
hry propojíme s angličtinou, abychom se něco naučili, ale nebyla to nuda :-)
CO MÍT S SEBOU?
-

-

V první den tábora odevzdá dítě potvrzení o bezinfekčnosti (v příloze mailu)
Prosíme o informaci, zda je vaše dítě plavec či neplavec
V případě, že dítě trpí nějakou alergií, nebo má jiná zdravotní omezení, prosíme o předání
písemné informace s upozorněním na daný stav DO 3. ČERVENCE 2020 na tento email
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny
Roušku (pro případný pohyb v uzavřených prostorách)

Každý den budou mít děti s sebou batůžek se zapínáním přes prsa! V něm nějakou dobrůtku od
maminky (svačinu zajišťujeme my), pití na celý den, pláštěnku, podsedák-není nutný, pokud
nemáte, papírové kapesníky, opalovací krém, náhradní ponožky, kšiltovku či klobouček
STRAVOVÁNÍ
Zajišťujeme pro děti oběd a obě svačiny včetně ovoce a zeleniny. Opět prosíme o případnou
informaci do 3. července, zda má vaše dítě nějaké alergie, abychom se konkrétně domluvili na
úpravě jídelníčku. Děkujeme :-)
Tábor se bude odehrávat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s nařízením vlády.
Pro jakékoli dotazy je možné volat
Katka Plzáková 774 674 700, vedoucí turnusu tábora, průvodce
Veronika Vonzová – 775 669 973, průvodce
Těšíme se na viděnou!

