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Do Diáře…
15.3. – Photography Club with Lucile
18.3. – Po-Po – vdaná a přesto sama
19.3. – Francouzská hitparáda – Open Club
21.3. – Burza dětského oblečení
29.3. – Malování na hedvábí s Malým princem
10.4. – Francouzská pohádka v Knihovně
17.5. - Klubíčko světel
24.5. – Mozaikování v Květné zahradě

Proč byla zima bez sněhu…?
…se dozvěděly děti od sněhové královny, kterou se
vydaly hledat kočička Amálka a Pepina. Pohádku
plnou anglických písniček a veselých okamžiků
tradičně připravily teta Věrka s tetou Renčou.
Sněhovou královnou si zahrála Iida.

.
Víte že…


Přijímáme přihlášky na letní příměstské
tábory – podrobnosti hledejte na webu
Klubíčka.



Montessori pracovna nově v pátek.



Miniškolka s prvky angličtiny pro děti od 2,5-4
let nově v úterý.



Volné místo v Hudební školičce Hany Feltlové.

Společně…
Je úžasné, jak se to někdy sejde. Mám na mysli náš tým. Každá jsme jiná, zastáváme
různé role, ale nenarážíme, vzájemně se doplňujeme a podporujeme. V takovém týmu
je úžasné pracovat. Jeho výkonnost je inspirující. Ale najít takové lidi do týmu je těžké.
Je to otázka náhod? Řízení osudu? Měli jsme se potkat? Nikdo není dokonalý, ale tým
by mohl být. O výkonnosti našeho týmu se přesvědčujeme každý den. A to o spoustě
zákulisních věcí, na kterých se pracuje, aby byla zajištěna kontinuita provozu, chodu a
aktivit Klubíčka ani nevíte. Věříme, že je vám u nás dobře, že vždy v Klubíčku najdete
dobrou náladu, kamarády, rady, prostě na co si vzpomenete…

Představujeme…
V každém (nejen ekonomicky) aktivním týmu musí být někdo, kdo má analytický
mozek. Kdo má schopnost organizovat, plánovat, stanovovat si cíle a dosahovat
jich a řešit více věcí najednou a
především je všechny velmi
zodpovědně dotahovat do konce.
Vše
konstruktivně,
ale
nekonfliktně. A když je to navíc
krásná žena, která je opravdu
schopná vyřešit vše od výpočtu
zámkové dlažby u svého domu,
přes správu nejen svého PC,
montáž žaluzií a nábytku, až po
pečení, šití, tvoření a šňoření svých
dvou krásných holčiček, spojení je
skvělé. Je to přítelkyně na
telefonu, ochotná vždy ke všemu,
paření až do rána i jakékoli jiné
podpoře. Má silný rodinný instinkt
lvice a při obraně svých mláďat (i
rodiny) zapomíná na ostych i
strach. Má sice poněkud silněji
vyvinutou
míru
tolerance
neuspořádanosti, ale komu by to
vadilo, když je jinak naprosto
úžasná?
Kamila Bráníková, inspirující žena, maminka, kamarádka, zpěvačka (zpívá
v Moravských Madrigalistech), profesionálka, klubíčková účetní!
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Děti z mateřské školky ve finském
městě Lapua, odkud pochází Iida a
kde učí její starší sestra, dostaly naše
dárečky s Krtečkem a posílají nám
jako poděkování dopis a obrázky,
které namalovaly. Den s českým
Krtečkem si užily, stejně jako my
čtení knížek s finskými Mumínky
v knihovně. Více fotek z knihovny
najdete
na
http://iidatenolahti.wordpress.com/
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