Dyrektor, personel Żłobka
pragnie serdecznie podziękować wszystkim rodzicom
naszych żłobkowiczów za owocną współpracę
w roku żłobkowym 2018/2019.
Bardzo serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców
za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie
i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie
naszej placówki.
Liczymy i zachęcamy do dalszej współpracy i podejmowania
działań na rzecz naszego Żłobka.
Życzymy Państwu oraz Waszym dzieciom udanego
i bezpiecznego wypoczynku.
Z poważaniem
Renata Rucińska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego „Leśna Polana”
w Stargardzie

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi,,
Jan Paweł II
,,Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Tak dużo, tak wiele’’
Pragniemy Wam drodzy rodzice z całego serca podziękować za życzliwość
i wyrozumiałość i wsparcie w grupie.
- Opiekunki z grupy PROMYKI

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim rodzicom
z grupy Biedronki za okazane wsparcie na rzecz grupy,
a w szczególności za ofiarowaną pomocną dłoń dla :
Pani Moniki Krawczyk
Pani Małgorzaty Grabowskiej
Pani Klaudynie Kołacik
Pani Joannie Wiącek
Pana Leszka Kapuścińskiego
Państwu Emilii i Grzegorzowi Krukowskim
- z wyrazami wdzięczności opiekunki grupy BIEDRONKI

,,Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje,
ani nie kupuje ale które się ofiaruje’’
Serdecznie podziękowania dla Rodziców z grupy Pszczółki za cały rok żłobkowy 20182019. Za współpracę, zaangażowanie, każdorazową pomoc oraz aktywne uczestnictwo w życiu
grupy. Za kreatywność podczas udziału w konkursach, za pomysłowość w ubiorze dzieci na
bale i uroczystości, nieocenionym mamą za przepyszne słodkości.
Życzymy sobie i Wam dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym nowym roku
Żłobkowym.
-Opiekunki grupy Pszczółki

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim wspaniałym rodzicom
naszych żłobkowiaków, którzy aktywnie włączali się w życie żłobka dzieci czemu rok
żłobkowy 2018-2019 był udany i owocny.

- Opiekunki grupy Motylki

Panie z grupy Jeżyki bardzo serdecznie dziękują:
Państwu Łukaszowi i Magdzie Druszcz za piękne oświetlenie w Sali, Państwu Darii i
Andrzejowi Morawskim za dekoracje ścienne oraz za zrobienie dekoracji ,,Leśna Polana’’.
Panu Robertowi Grajewskiemu za baner, który rozwesela dzieci, za dekorację za okazji
100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz za logo dekoracji ,,Leśna Polana’’
Państwu Zychał, Morawskim i Kusa za wzięcie udziału w konkursie ,,Kartka Wielkanocna’’
i zdobycie w rezultacie III miejsca oraz bonu w kwocie 200 zł na potrzeby grupy.
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za zakup pelerynek do stroju Jeżyka, za pomoc
w przygotowaniu uroczystości wynikających z kalendarza uroczystości. Pani Edycie
Goliszewskiej za zaangażowanie przy zakupach różnych gadżetów do uroczystości w grupie.
Serdecznie dziękujemy Państwu za to, że doceniacie naszą pracę i wspieracie w różnych
sytuacjach.
- Opiekunki grupy JEŻYKI

Grupa Skrzaty dziękuje:
Annie Macek Grabowskiej i Agnieszce Kudlińskiej za wykonanie kartek
wielkanocnych na konkurs międzygrupowy ,,Wielkanocna kartka’’.
Państwu Anicie i Pawłowi Kołackiem za zakup doniczek.
Państwu Annie Kukiełka - Lubowskiej i Maciejowi Lubowskiemu za zakup materiałów
plastycznych do pracy z dziećmi. Wszystkim rodzicom za owocną współpracę w roku
żłobkowym 2018/2019.
- Opiekunki grupy SKRZATY

Drodzy rodzice grupy Smerfy,
Z głębi serca dziękujemy za wszystkie chwile spędzone razem, za życzliwość, wyrozumiałość
i zgodność. W ciągu tego 2018/2019 roku zawsze mogliśmy liczyć na Państwa pomoc
i wsparcie. Dziękujemy za zakup dywanu na bawialnię, wykładziny i rolety na sypialnię, za
pomalowanie Sali zabaw. Dzięki państwa zaangażowaniu i pomysłowości nasze sale
są ładniejsze. Dziękujemy za wykonanie kartek świątecznych na konkurs międzygrupowy, za
który otrzymaliśmy wyróżnienie.
Rodzicom, którzy współpracują z nami trzeci rok dziękujemy jeszcze raz za zakup
pięknych strojów ,,skrzacikowych’’ i ,,jeżykowych’’, w których dzieci ślicznie wyglądały i
godnie reprezentowały naszą grupę na uroczystościach żłobkowych.
,,Już koniec dni żłobkowych,
Rozstania nadszedł czas,
Lecz pamiętać Was będziemy
Przez bardzo długi czas’’
Dziękujemy Wszystkim za wszystko!!! Byliście Państwo Wspaniali.
- Opiekunki grupy SMERFY

