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Milí rodiče,
provázené prvními slunečními paprsky. Pro jaro je typické, že se lidem
začnou na tváři po studené zimě objevovat úsměvy. A přestože jaro
ještě nenastalo, důvod pro úsměv máme v Opalince již nyní,
především na pobočce v Říčanech. Co je důvodem k naší mimořádné
radosti, jste možná již zaznamenali na Facebooku Opalinky. Pokud ne,
prozradíme Vám to již na následujících řádcích. Jsem si jistá, že pak
budete mít radost i Vy, protože se jedná o opravdu mimořádnou novinku :-) Kromě této
novinky jsme pro Vás ještě v Říčanech připravili skvělou soutěž, ve které můžete vyhrát
měsíc jeslí nebo školky zcela ZDARMA!
Říčanské překvapení a soutěž není ale to jediné, o čem se v březnovém newsletteru dočtete.
Máme pro Vás již tradiční rubriku Naše paní učitelky, tentokrát se Vám představí Romanka
Simičová. Dále se podíváme, na jaké aktivity se děti během března ve všech pobočkách jeslí a
školky Opalinka zaměřily a nahlédneme pod pokličku jednoho zajímavého článku o
jesličkách.
Přeji Vám nejen příjemné čtení, ale i krásný začátek jara a veselé Velikonoce!
Vaše Daniela Francová, ředitelka Opalinky

Paní učitelka Romanka Simičová
Romanka vystudovala střední zdravotní školu v oboru všeobecná zdravotní sestra. Po
dokončení studia začala pracovat jako dětská sestra v jeslích, během
které složila zkoušky z pedagogiky a také originální činnosti,
loutkářství. Během své dlouholeté praxe pracovala v různých školkách
a jeslích. Je na první pohled vidět, že práce s dětmi ji opravdu baví a
proto jí věnovala většinu svého profesního života. Děti umí zaujmout,
má nekonečnou zásobu nápadů jak s dětmi pracovat, co s nimi tvořit a jak si s nimi hrát.
Romanka si nás i děti získala hned první den v práci. Začala zcela spontánně hrát dětem
divadlo s maňásky. Děti byly tak pohádkou natolik zaujaté, že nechtěli na konci dne ani jít
domů 
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máme před sebou jarní měsíce a všichni určitě doufáme, že nás již brzy budou čekat dny

TÉMA MĚSÍCE: Překvapení a soutěž o jesle/školku ZDARMA
profilu, máme pro Vás velké překvapení na uvítání jara. A nejen to, ale můžete i vyhrát měsíc
jeslí nebo školky ZDARMA!
To, že jsou jesle a školky Opalinka symbol vysokého standardu péče o děti, pro Vás určitě
není nic nového. Snažíme se však také, abychom mohli dopřát tuto kvalitní péči i širší
veřejnosti, aniž bychom právě z kvality slevili. Jsme moc rádi, že jako první krok na této
cestě, se nám zadařilo v naší

pobočce

v Říčanech. Stali jsme se součástí Operačního
programu

Zaměstnanost,

který

je

podporován Evropskou unií. Naším cílem, v souladu s tímto programem, je zlepšení
podmínek pro zaměstnanost rodičů s malými dětmi a vytvořit rovné podmínky při vstupu na
trh práce.
Ptáte se, co z toho plyne pro Vás, jako pro rodiče. Pokud jsou naplněny podmínky vyplývající
z Operačního programu, můžete získat pro svoje dítě dotovanou cenu za jesle či školku, a to
za naprosto skvělou cenu 1 990 Kč měsíčně (suma nezahrnuje stravu). Program se týká všech
dětí ve věku od 1 roku do 3 let, u kterých minimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán,
nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si
zaměstnání hledá. Každému rodiči samozřejmě rádi
vysvětlíme veškeré podrobnosti.
A to není všechno! Navíc jsme pro Vás v Říčanech
připravili velkou jarní soutěž. Její pravidla jsou velmi
jednoduchá. Stačí, aby Vaše dítě mělo podepsanou
přihlášku do jeslí a školky Opalinka Říčany, v termínu
1. 1. - 30. 4. 2016 ji navštívilo minimálně 3x na půl dne
a vyplnili jste krátký dotazník. Třeba právě Vy díky
tomu výrazně ušetříte v rodinném rozpočtu!
Podrobná pravidla naleznete zde nebo nás kontaktujte.
Věříme, že Vám obě zprávy udělaly radost. Podělte se o svou radost i se svým okolím a
poraďte i ostatním rodičům dětí kolem sebe, jak mohou ušetřit, ale zároveň získat pro své
děti kvalitní péči! 
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Jak jste se mohli dočíst v úvodním slovu tohoto newsletteru či na našem facebookovém

Březnové aktivity v jeslích a školkách Opalinka
začátek jara. Abychom jaro ještě více přilákali, pustili
jsme se s dětmi do jarní výzdoby. Třeba v Uhříněvsi
jsme si vyzdobili prostory jesliček a školky krásnými
barevnými ptáčky a v Říčanech rozsvítila Opalinku
krásná žlutá kuřátka.
Samozřejmě nemůžeme opominout ani blížící se Velikonoce. S dětmi si budeme povídat o
významu samotných Velikonoc, o tradicích, které
se v různých částech naší republiky dodržují a
nesmí chybět ani dětské velikonoční výtvory.
Zkuste si tipnout, co to bude – zdobení
velikonočních

vajíče,

pomlázka

nebo

nějaké

překvapení? 

Rozhovor o jeslích v novinách Vaše 10
Pokud bydlíte v oblasti Prahy 10, přišly Vám pravděpodobně do schránek v poslední době
noviny Vaše 10. Těm, co jimi pozorně listovali, určitě neunikl článek s názvem Jsem špatná
máma, když dávám dítě do jeslí? Redakce
novin požádala o rozhovor na toto téma,
které tíží řadu maminek, právě naši paní
ředitelku

Danielu

Francovou,

jako

odborníka na péči o nejmenší děti. Článek
pojednává především o vlivu jesliček na
vývoj dítěte. O tom, jak je pečlivý výběr
důležitý, není potřeba dlouho polemizovat, protože jde zásadní ovlivnění vývoje našich dětí.
Jaké parametry je však třeba sledovat při výběru jesliček? I to se v rozhovoru dozvíte.
Ti, kteří si nestihli článek přečíst, nebo se jim noviny do rukou nedostaly, nemusí smutnit.
Najdete ho na nástěnkách ve všech našich pobočkách Opalinky.

Obchodní sdělení. Pokud nemáte o newsletter zájem, napište nám, prosím, na e-mail: d.francova@opalinka.cz.
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Přestože se nás počasí snaží přesvědčit o stálé nadvládě zimy, kalendář nám jasně hlásí

