Lesní zpravoděj #2
Milí přátelé,
Právě „držíte v rukou“ druhé vydání Lesního zpravoděje. Chceme Vás touto cestou
informovat o tom, co je u nás v lese nového a co chystáme.
Blíží se konec školního roku a s ním i Svatojánská slavnost. Opět se rozloučíme s našimi
předškoláčky, kterých prošlo Pramínkem za 11 let působení více než sto! Ti nejstarší z
nich nyní studují na středních školách. Rádi bychom zjistili, jak se jim daří a jak
vzpomínají na čas strávený v lesní školce. Rozhodli jsme se proto uspořádat setkání
bývalých Pramínků a jejich rodičů.
Setkání bývalých Pramínků
Sejdeme se ve středu 15. června v 16.30 u rybníka
Rozpakov. Společně se vydáme k Pramínku. Projdeme
kolem nového zázemí Světýlek a nakonec si zapálíme
téměř svatojánský oheň. Přijďte i Vy prožít spolu s
námi příjemný podvečer. Detaily zde.
Společenství přátel Pramínku ožívá
Již od počátku s radostí sledujeme, že Pramínek
posiluje a vytváří nová přátelství – utváří komunitu.
Rozhodli jsme se proto přivést k životu společenství
přátel, kteří sdílí náš přístup a chtějí podpořit naše úsilí.
Líbí se Vám myšlenka předškolního vzdělávání v lese?
Souzníte s naším přístupem a hodnotami, které
předáváme dětem? Přidejte se k nám. Nabízíme Vám
možnost stát se aktivním členem Společenství přátel
Pramínku. Společně budeme naplňovat vizi svobodné,
bezpečné a inspirující lesní školky pro naše děti. Více
informací se dozvíte na našich webových stránkách.

Zahrada pro Světýlka a kosení
Podařilo se nám pronajmout krásnou zahradu blízko
říčanské hájovny. Chystáme se na stavbu teepee a
hledáme vhodnou maringotku. Místo bude sloužit jako
nové zázemí pro třídu Světýlek.
V posledních dnech jsme se několikrát sešli brzy ráno
na kosení trávy. Všem, kteří by se chtěli přidat,
můžeme slíbit, že další kosení proběhne koncem léta.

Těšíme se s Vámi na viděnou v lese a přejeme Vám
radostný červen!
Za lesní klub Pramínek
Irena Honsová

Co ještě připravujeme

Lesní rodinné dopoledne
Probíhají každý čtvrtek dopoledne. Nabízí prostor pro
ženy s malými dětmi, které se chtějí setkávat, tvořit
a sdílet.
9. června: téma cyklické ženy
16. června: muzicírování
23. června: rozloučení před prázdninami
Program naleznete i na našich stránkách.

Chcete odebírat Lesní zpravoděj?
Přihlásit se k jeho odběru můžete zde.

www.lesnikubpraminek.cz

facebook.com/l.k.praminek

Lesní klub Pramínek je projektem ZO ČSOP Ekocentrum Říčany. Od roku 2011
nabízí předškolní vzdělávání dětem od 3 do 7 let v prostředí lesa. Je členem
Asociace lesních mateřských škol a též certifikovaným lesním klubem.

