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Toukokuussa urheillaan ja kisataan olympialaisten hengessä. Ulkoilemme välillä kaikki yhdessä, joten
huomioikaa säähän sopiva vaatetus myös leikkikoululaisille. Viimeistelemme lukuvuoden keskeneräisiä töitä ja
harjoittelemme kevätjuhlaesityksiä.
Englanninkieliset esikoulun vanhempainvartit Jonathanin tai Samuelin kanssa käydään viikoilla 18 ja 19, lista
löytyy eteisen seinältä.
Kindergames’eihin olemme saaneet tarpeeksi vanhempia ja muita aikuisia avuksi, kiitos kaikille vapaaehtoisille
jo nyt! Tilaamme kisoja varten Wendyn logolla varustettuja T-paitoja, joten jos sellaista ei vielä ole tai vanha
on jäänyt pieneksi, kannattaa nyt tilata uudet paidat vaikka koko perheelle.
Wendy House Magazine ilmestyy toukokuussa 41. kerran ja lehteä saa ostaa toukokuun lopulta lähtien
toimistosta. Lehteä on myynnissä myös kevätjuhlissa 10 euron hintaan.
Toukokuun teema on urheilu ja olympialaiset
Torstai 5.5. on helatorstai ja Wendy on suljettu.
Perjantaina 6.5. Wendy on suljettu henkilökunnan suunnittelupäivän vuoksi.
Perjantai 13.5. on liikunta- ja jumppapäivä.
Tiistaina 17.5. järjestetään International Kindergames yhdessä ranskalaisen lastentarha l’Hexagonen kanssa
Kupittaan urheiluhallissa klo 9.30–12.00. Täydentävässä päivähoidossa olevat sekä kokopäivälapset palaavat
tarvittaessa Wendyyn opettajan kanssa. Kaikkien muiden Wendypäivä päättyy Kupittaalle.
Torstaiaamusta perjantai-iltapäivään 19.–20.5. pääsevät esikoululaiset leirille Sauvon Ahtelaan. Leirikirje
sisältää tarkemmat ohjeet.
Perjantaina 20.5. leikkikoululaisilla on lelupäivä.
Tiistaina 24.5. klo 18.00 pidetään koko Wendyn kevätjuhla sekä esikoululaisten valmistujaiset Topeliuksen
yläkoulun salissa (Hansakatu 2). Tilaisuuteen ovat tervetulleita lasten vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat ja
muut läheiset! Ennen varsinaista juhlaa klo 17 lähtien on koulun aulassa avoinna VY:n järjestämä puffetti, josta
saa ostaa kahvia, teetä, mehua ja pientä hyvää. Myymme myös Wendy House Magazinea ja vihreää laulukirjaa
sekä Wendymukeja. Myös muutama Wendy House Song Book 2011 CD saattaa olla myynnissä. Mukaan
kannattaa siis varata sopivasti käteistä kahvilaa ja mahdollisia ostoksia varten.
Perjantai 27.5. on urheilupäivä Linnan puistossa.
Tiistai 31.5. on viimeinen varsinainen leikkikoulu- ja esikoulupäivä.
Kesäkuussa Wendy on auki kaikille 1.–30.6. Kesäkuun toiminnasta tulee oma tiedote.

