Številka: 6000-1544/2018

Datum: 25. 9. 2018
Zadeva: obvestilo o delovni soboti in organiziranih dejavnostih na dan 29. september 2018
Spoštovani starši, skrbniki, učenke, učenci,

v soboto, 29. septembra 2018 je po šolskem koledarju za vzgojno-izobraževalne zavode v Sloveniji delovni
dan in pouka obvezen dan. Nadomestili bomo ponedeljek, 24. december 2018, ki bo za vse nas pouka in
dela prost dan. Za naše učence in učenke smo v soboto organizirali športne dneve in tehniški dan:
RAZRED
I. razred

DEJAVNOST
THD - Skrbim za okolje

2. razred

ŠD - Jesenski pohod - Markov hrib

3. razred

ŠD - Jesenski pohod

4, razred

ŠD - Lahkih nog naokrog

5, razred

ŠD - Strunjanski klif

6, razred

ŠD - Jesenski pohod - Glinščica

7. razred

ŠD - Športne igre — OŠ Koper

8. razred

ŠD - Jesenski pohod - Hrvoje

9. razred

ŠD - Jesenski pohod - Vremščica

Pričetek dejavnosti
8.20
8.20
8.20
8.20
8.20
7.30
8.20
7.30
7.30

Z dejavnostmi bomo za večino naših učencev (1., 2., 3., 4., 5. in 7. razred) to soboto pričeli ob 8.20 oz. skladno z
dogovori z razrednikom, za učence, ki na dejavnosti odpotujejo z avtobusi (6., 8. in 9. razred) pa ob 7.30. Avtobusni
prevozi otrok do šole bodo urejeni na poseben način — zjutraj (za učence, ki gredo v Glinščico, Hrvoje in na
Vremščico) po šolskih poteh za 7.30, za vse ostale pa za 8.10 . Domov bodo učence vozače avtobusi odpeljali ob
12.45 in 13.15. Predvidoma bomo aktivnosti, vključno s kosilom, zaključili med 12.00 in 13.00 uro. Ta dan na šoli
ne bosta organizirana jutranje varstvo in podaljšano bivanje.
Starše in skrbnike naprošamo, da z otroki dogovorite glede prisotnosti, ki je, razen iz opravičljivih razlogov, obvezna.
V kolikor šolske prehrane v soboto ne boste koristili, vas prosimo, da jo odjavite že v četrtek ali najkasneje petek,
kar nam bo bistveno olajšalo organizacijo dela, pripravo in nabavo živil za ta dan dejavnosti.
Z vsebino tega obvestila smo seznanili vse zaposlene na šoli, učenke in učence.
Verjamemo in potrudili se bomo, da bo sobotni delavni dan za naše otroke sproščen, gibalno aktiven in prijeten.
Lep pozdrav,
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