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28.1.2019 OŠ KORENA 

VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV V 1. RAZRED 

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Vpisovanje bo potekala v  OŠ Korena v pisarni pedagoginje  

(1. nadstropje) v: 

-  TOREK, 5. 2.2019, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure, 

- SREDO, 6. 2. 2019, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure. 

Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 

28.1.2019 Dragi starši bodočih prvošolčkov! 

Vabimo vas na starševski večer z naslovom 

 

MOJ OTROK BO ŠOLAR  

 v četrtek, 14. februarja 2019 ob 17.30 uri 

v prostorih Svetovalnega centra Maribor, 

Lavričeva ulica 5. 

Na srečanju bomo govorili o otrokovi zrelosti in pripravljenosti za vstop v  šolo in sicer na  telesnem, psihosocialnem in kognitivnem 

področju. Govorili bomo o pomenu razvijanja samostojnosti in vlogi staršev pri tem, upoštevanju in postavljanju pravil v družini ter 

o vzpodbujanju otroka za pripravo na branje, pisanje in matematiko.   

Srečanje bo vodila mag. Alenka Zupančič Danko, prof. def. iz Svetovalnega centra Maribor. 

Več informacij lahko dobite na telefonu 02 23 49 700 ali na spletni strani http://www.svet-center-mb.si  

http://www.svet-center-mb.si/
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Spoštovani, 

Čebelarska zveza Slovenije nadaljuje z aktivnostmi v okviru medenega zajtrka in se intenzivno pripravlja tudi na letošnjo izvedbo. 

Za vztrajno delo in predstavitev čebele in njenega pomena otrokom z akcijo nadaljujemo tudi v tem letu in sicer bo tudi tokrat 

potekala v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka in sicer tretji petek v novembru, to je 16. novembra 2018. 



6.6.2018 

 

8.5.2018 VABILO STARŠEM in OTROKOM! 



Starše novincev vabimo na informativni sestanek v torek, 15. 5. 2018, ob 17.00 uri, v večnamenskem prostoru. 

Po sestanku si boste lahko ogledali prostore vrtca, se spoznali z vzgojnim osebjem in dobili odgovore na vaša vprašanja.  

V podpis boste dobili POGODBO o določitvi obveznosti in medsebojnih pravic in obveznosti med vrtcem in starši. 

Vljudno vabljeni! 

Vodja vrtca:                                                                                 Ravnatelj: 

Francka NIPIČ                                                                              Darko REBERNIK 

8.5.2018 VABILO STARŠEM in OTROKOM! 

Starše novincev vabimo na informativni sestanek v četrtek, 18. 5. 2017, ob 16.30 uri, v igralnico skupine MUCE. 

Po sestanku si boste lahko ogledali prostore vrtca, se spoznali z vzgojnim osebjem in dobili odgovore na vaša vprašanja. Vaš otrok 

se bo imel priložnost seznaniti z novim okoljem. 

V podpis boste dobili POGODBO o določitvi obveznosti in medsebojnih pravic in obveznosti med vrtcem in starši. 

Vljudno vabljeni! 

Vodja vrtca:                                                                                 Ravnatelj: 

Francka NIPIČ                                                                              Darko REBERNIK 
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Na vurberku obiskali palčke 

S tradicionalnim palčkovanjem so tudi otroci iz vrtca Korena vstopili v praznični december ter obiskali grajsko poslopje na Vurberku 

kjer živijo palčki. 

Celoten članek.  

http://vrtec-korena.naspletu.com/Podatki/palcki.pdf


24.11.201

7 

 

http://vrtec-korena.naspletu.com/slike/vabilo17.jpg
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http://www.o-korena.mb.edus.si/slike/vrtec-vabilo.jpg
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9.12.2015 Z veseljem vam sporočamo, da smo bili uvrščeni med 100 najlepše okrašenih eko smrek v Nagradnem natečaju –»Deluj eko – 

ohrani čebele in smreko« 

Smreka bo razstavljena v trgovini Hofer na Ptujski cesti v Mariboru. 

Za nagrado pa dobimo- 

MEDENI PAKET  V VREDNOSTI 100€. 



Se že veselimo medenih užitkov - 

Muce in mačkoni s Francko in Katjo 



 

http://www.o-korena.mb.edus.si/slike/smreka_vrtec.jpg
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