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Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv

Informatīvais izdevums vecākiem

Augsim kopā
sirsnīgi!

e-avīze
VADĪTĀJAS SLEJA

BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

Ļoti cerēju, ka rakstot sleju eavīzē, logā spīdēs saulīte, taču tā nav. Un
saules staru vietā redzu lielas lietus piles, kas sitās uz palodzes.
Prieks, ka avīzi sasildījušas ir mūsu bebēnu emocijas, kuras patiesi bija
ļoti saulainas Ģimeņu Sporta Dienā.
Ar šādām ģimeniskām un pozitīvām emocijām mēs noslēdzām
2016./2017. mācību gadu un ieskandinājām vasariņu!
Es ceru un novēlu visiem bebēniem un viņu ģimenēm tieši tikpat pozitīvi pavadīt vasaru. Un lai
līst lietus, lai pūš vējš, jo tas mums netraucēs baudīt bērnību un prieku, ko tā sniedz!
BeBe.lv vadītāja Rita Stikāne

www.bebe.lv

bebe@bebe.lv

JUBILĀRI

5.augusts
Iveta Pēkmane
pedagogs
Pārdaugavā un
Talantu Skolas
vadītāja

21.jūlijs
Rita Stikāne
BeBes mamma

24.augusts
Dace Dirvēna
auklīte
Ziepniekkalnā
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Sārto ziedu puķu bariņš

Mazo bērna roku tver,
Milzu pūlī viņš tik maziņš,
Savu soli skolai ver!

Nikola Blūma, Roberts Ēdolfs, Marks Čauss, Leiviks Nodelmans, Laura Niemiro,
Sandijs Gabrāns, Daniels Gustavs Roze, Dita Pazāne, Ronalds Logins, Luīze Stiebre,
Elza Kļavinska un Martins Sprudzāns!

METODIĶES ZIŅAS
Kā pagāja mūsu pēdējais mācību mēnesis šajā mācību gadā? Manuprāt, ļoti sirsnīgi, radoši un jautri! Tieši
tikpat, cik koši gāja mūsu BeBes noslēguma pasākumā: BeBelv sporto “Džungļos”. Priecīgi, saulaini,
azartiski!
Maijs pagāja gatavojoties sirsnīgākajam un mīļākajam koncertam gadā - Māmiņdienai! Bērni mācījās
dzejoļus, dziesmas, dejas un gatavoja pārsteigumus mammītēm!
Pārdaugavas lielā grupiņa svinēja Māmiņdienu pirmie. Ļoti emocionāls koncerts. Tas nekas, ja aizmirstas
kāds dziesmas vārds, bet acu skatieni un sirsnība no bērniem staroja īpaši. Un vēl aizkustinošie solo
priekšnesumi. Visām mammām nobira pa asariņai. Par piemiņu katrai mammītei no šīs dienas paliks smaržu
spilventiņš, ko bērni savām rokām darināja.
Nākošajā dienā svinējām veselas divas Māmiņdienas, šoreiz jau Purvciemā. Pirmie savu koncertiņu rādīja
mazie. Koncerts bija krāsains un skanīgs. Bērni bija lieliski! Tik krāsaini, brīvi, droši un skanīgi. Paldies par
pavasara ziediņu koncertu! Mammītes saņēma bērnu darināto pārsteiguma dāvanu - rokassprādzīti.
Pēc maza brītiņa zālē jau sparīgi savu koncertu rādīt ieradās vidējā grupiņa. Ļoti pamatīgs un pārdomāts
scenārijs. Un mēs visi zinām, ka ir reizes, kad bērni pēkšņi var visu pavērst otrādāk. Šī bija tā reize.
Ģenerālmēģinājums bija fantastisks, bērni visu tik centīgi bija apguvuši, bet īstajā koncertā viņi neparādīja to,
ko varēja! Bet tas nekas, jo tāds, kāds bija koncerts, tādi arī ir šīs grupiņas bērni - brīvi, nesamāksloti un
atraktīvi! Bērni mammītēm uzdāvināja no sālsmīklas veidotas kaklarotas.
www.bebe.lv
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METODIĶES ZIŅAS
Skaists koncerts notika Ziepniekkalna mazajā grupā. Bērniņi bija lieli malači: drosmīgi un skanīgi sniedza
priekšnesumus savām mīļajām māmiņām. Aizkustinoši un mīļi. Bērniņi pasniedza savām mīļajām mammām
koka kastītes ar savu fotogrāfiju, kurās iekšā bija rokassprādzīte ar sirsniņu, kurā ir bērniņa pirksta
nospiedums.
Pārceltajā darba dienā - sestdienā - māmiņas varēja posties uz saviem svētkiem Purvciema lielajā grupā. Jau
dekorācijas, kas bija izvietotas zālē, vēstīja, ka būs ļoti interesants koncerts -uzvedums. Un tā tas tiešām bija!
Radošo un interesanto koncertu bērni noslēdza, apsveicot māmiņas, ar pašu veidotu pērlīšu kaklarotām.
Savukārt, Ziepniekkalna lielā grupiņa skaisti uzsāka jauno darba nedēļu ar brīnišķīgu koncertu - uzvedumu
par Gribulīti. Bērni “apceļoja” visu pasauli, bet beigās saprata, ka vislabāk ir pie māmiņas. Pēc jautrā un
sirsnīgā uzveduma bērni savas mammas sveica ar ļoti sirsnīgu dāvanu - melno pērlīšu rokassprādzi, kura bija
dārglietu trauciņā, kurš bija veidots kā bērna plaukstas nospiedums.
Kā nākošie Māmiņdienu svinēja Pārdaugavas bebuki. Skaistiem putniņu kostīmiem mugurā, pavisam droši un
aktīvi šī grupiņa atrādīja visu, ko bija iemācījušies, lai iepriecinātu savas mammītes. Lielākais prieks, ka visi bērni
droši dziedāja, skaitīja dzejolīšus, lai gan māmiņas nebija paslēpušās. Koncerta nobeigumā mazie putnēni mammītes
sveica, ar pašu rokām darinātu foto rāmīti un veidotu papīra ziedu!
Tad sekoja Purvciema Bebuku koncerts “svētki zvirbulēnu ligzdiņā”. Paši mazākie Bebes bērni ļoti centās iepriecināt
mammītes. Kāds brīnījās, kāds mazliet sabijies stāvēja, kāds centīgi visu darīja, kāds tikai dziedāja. Bet tik jauki un
mīļi! Audzinātājas kopā ar bērniem bija sarūpējušas dāvanā pēdiņu atspiedumus akmens masā.
Pēdējā Māmiņdiena šajā mācību gadā bija Pārdaugavas bebēniem. Košā, varavīksnes krāsu izrotātā zālē bērni
sniedza patiesi jauku koncertu par laimes zemi! Pārdomāti, ļoti sirsnīgi un krāsaini. Bērni bija lieli malači, jo
scenārijs bija patiesi sarežģīts. Pēc skaistā koncerta bērni sveica māmiņas ar pašu veidotu pērlīšu krellēm!
Lielās grupas, gatavojoties Māmiņdienai, vēl centīgi veica pēdējos darbiņus pirms došanās uz skolu un jau sāka
domāt par lielo notikumu - izlaidumu!
Šogad mums bija 3 izlaidumi! Katrā filiālē pa vienam brīnišķīgam un lielam notikumam, kurš ir ļoti svinīgs un reizē
nedaudz skumjš. Mums vienmēr žēl šķirties no mūsu Bebēniem!!! Lai Jums vienmēr ir darbiņš, ko gribās izdarīt! Lai
ir spēles, ko gribās spēlēt un cilvēki, ko gribās mīlēt! Lai vienmēr ir vieta, ko gribās apmeklēt! Mēs ceram, ka Jums
viena no šīm vietām būs BeBe. Mēs vienmēr gaidīsim Jūs ciemos pie mums, uz jūsu pirmo izglītības iestādi! Šogad
mūsu izglītības iestādi beidza un skolas gaitas uzsāks: Nikola Blūma, Roberts Ēdolfs, Marks Čauss, Leiviks
Nodelmans, Laura Niemiro, Sandijs Gabrāns, Daniels Gustavs Roze, Dita Pazāne, Ronalds Logins, Luīze Stiebre,
Elza Kļavinska un Martins Sprudzāns! Lai Jums vieglas skolas somas, un zinības lai viegli galvā turās!

JAUKU VASARU VĒLOT METODIĶE
EGIJA POSSE APSĪTE
Un šāds sveiciens ir mūsu metodiķei no
Pārdaugavas BeBēm,
Bebes ļoti mīl mūsu burvīgo metodiķi
Egiju, lūk- tieši tik precīzi bebes raksturo
un uzzīmēja viņu!
www.bebe.lv

bebe@bebe.lv
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SVARĪGI!

Ja vēlaties aprunāties ar filiāles vecākajiem pedagogiem,
bet nevarat viņus sastapt filiālē, tad aicinām
Jūs rakstīt viņiem personīgu e-pasta vēstuli.
Purvciems
SIGNE BEĀTE PLĀCE
purvciems@bebe.lv

Pārdaugava
Madara Plinta
pardaugava@bebe.lv

Ziepniekkalns
Ieva Kaktiņa
ziepniekkalns@bebe.lv

SVARĪGI

1. Bērnudārzs strādā gan jūnijā, gan jūlijā, gan augustā. BeBē nav brīvlaiks.
2. Katrs bērns var izmantot 1 mēnesi brīvlaiku, rakstot iesniegumu no vecākiem vai iesniedzot ārsta
zīmi kā attaisnojumu.

3. No 1. 06. - 01.09. metodiskās nodarbības nenotiek. Bērni atpūšas, bauda un pavada visu brīvo laiku
spēlējoties un rotaļājoties ārā. Taču atgādinām, ka vasarā notiek dažādas izglītojošas rotaļas, kas arī
attīsta bērnu talantus un spējas.

4. Vasaras periodā mūsu pedagogi un auklītes dodas atvaļinājumā, tāpēc aicinām būt saprotošiem, ka

arī pedagoģiskajam personālam ir jāatpūšas. Grupas audzinātājas un auklītes aizvietos citu grupu
pedagogi un audzinātājas.
Brīdinām, ka tas ir normāli, ja bērni uzreiz nepieņems audzinātājas un auklītes, kuras aizvietos grupas
personālu. Bērni var būt jūtīgāki pirmās dienas, kamēr iepazīst aizvietotājus.

5. Informējam, ka vasaras periodā no 19.06. - 14.08. tiks apvienotas grupas.

Šajā laikā Purvciemā strādās divas grupas (telpās: 2 st. un vecajā, lielajā korpusā), Pārdaugavā divas
grupas (telpās: 2 st. lielā grupa un 1 st. grupa) un Ziepniekkalnā - 1 grupa lielās grupas telpās.
Bērni tiks apvienoti, vadoties pēc vecuma un radniecības.

6. Informējam, ka Pārdaugavā un Purvciemā tiks apvienotas grupas laikā no 19.06. - 14.08. Bērnudārza

darba laiks būs no pl.7.30. - 18.30. Darba laiks no 7.30. - 19.00. atsāksies 14.08.
Ziepniekkalnā tiks apvienotas grupas laika posmā no 26.06. – 31.07. Bērnudārza darba laiks būs no
pl.7.30. - 18.30. Darba laiks no 7.30. - 19.00. atsāksies 31.07.
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI

SPORTA DIENA

DZUNGLI
PIRMS ATVADĪJĀMIES NO MŪSU SKOLNIEKIEM, BAUDĪJĀM
LIELISKO UN JESTRO ĢIMENES DIENU! ŠAJĀ DIENĀ BEBES
AUDZĒKŅUS UN VIŅU VECĀKUS SILDĪJA NE TIKAI SAULĪTE,
BET ARĪ POZITĪVĀS EMOCIJAS, PRIEKS, AKTIVITĀTES,
JAUTRĪBA UN AZARTS!
Tā bija īpaša brīvdiena, spilgtas emocija un laba pēcgarša!
BeBes audzēkņus un viņu vecākus sildīja ne tikai saulīte, bet arī pozitīvās emocijas Ģimeņu Sporta Spēlēs!
Paldies mūsu lieliskajām ģimenēm par dalību!

ĢIMEŅU SACENSĪBĀS
1.vieta

2.vieta

3.vieta

Bobors Inoyatovs ar
ģimeni no Pārdaugavas

Māsas Peizes ar
ģimeni no Ziepniekkalna

Roberta Kārnupa ar
ģimeni no Pārdaugavas

Filiāļu stafetēs uzvaru guva Pārdaugavas BeBe
Kā košākā un pārstāvētākā grupiņa tika atzīta Pārdaugavas BeBēnu grupa.
Bet virves vilkšanā uzvaru guva stiprie Purvciema tēti!
Apsveicam visus uzvarētājus, un apsveicam visus dalībniekus, jo mēs visi ieguvām
brīnišķīgu balvu - ģimeņu kopā būšanu!!!
Īpašu paldies sakām mūsu audzinātājām un auklītēm! Un vēl īpašāks paldies
pasākuma patronesēm Egijai Possei - Apsītei un Līgai Bindarei!
Paldies BeBes pasākumu Laumiņai Zanei Leinei

Paldies mūsu atbalstītājiem! Viņi tiešām zina, kas ir ģimenes vērtības, un ļoti atbalsta mūs katrā pasākumā!

MOBĪLIE PONIJI

IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI

MĀMI ŅD I E NA
PĀRDAUGAVA BEBĒNI
Bebēni šogad Māmiņdienas koncertiņu ieskandināja ģērbušies varavīksnes krāsās. Dziedot dziesmiņas un
skaitot dzejolīšus, bērni teica paldies mammām par visu to ko tās iemācījušas - par pirmo zaļo zālīti, ko
parādīja mammīte, par iespēju palēkāt pa peļķēm, par pirmo uzzīmēto puķīti... Bebēni māmiņas sveica,
dāvinot tām krellītes, ko paši rūpīgi darināja katrs savā varavīksnes krāsiņā.
Laimes asariņas un mīlestība mammu acīs - mūsu lielākais "paldies" un novērtējums! Paldies!
PĀRDAUGAVAS BEBES GRUPA
Pārdaugavas Bebes ar māmiņām kopā devās ceļojumā uz mīlestības salām caur bezgalīgas mīlestības
planētām! Lai māmiņas neaizmirstu par šo sapņu ceļojumu, dāvaniņā Bebes bija sacakinājuši smaržu un
sajūtu maisiņus, kas bija bagātināti ar lavandu un apelsīnu eļļiņām! Paldies, mīļās māmiņas, par tik
burvīgiem bērniem! Jūs esat pašas mīļākās.
PĀRDAUGAVAS BEBUKU GRUPA
Maija mēnesis ir bijis ļoti darbīgs un notikumiem bagāts. Mazie bebuki visu šo mēnesi cītīgi gatavojās
Māmiņdienas koncertam, mācoties dziesmiņas un dzejolīšus, kā arī gatavojot māmiņām īpašas dāvaniņas.
PURVCIEMS BEBUKU GRUPIŅA
Māmiņdienai! Cītīgi dziedājām dziesmiņas, runājām skaitāmpantiņus un pat sagatavojām dāvaniņas
mammām, atspiežot katrs savu mazo pēdiņu keramikas masā. Šis bija mūsu pirmais lielais uznāciens, kurā
darbojāmies bez vecāku līdzdalības. Bijām mazi jautri putnēni. Koncertiņš izdevās, katrs parādīja vislabāko
sniegumu!
Jautrs jandāliņš bija cirka viesošanās reizē. Lai gan sākumā klaunu klātbūtnē Bebuki bija nedaudz nedroši,
drīz klauni kļuva par draugiem. Kopā dziedot, dejojot, brīnoties un, galvenais, skaļi smejoties, Bebuki
priecājās par klaunu un viņu draugu ciemošanos. Jāsaka, ka Bebuki bija ļoti drosmīgi un pat piedalījās burvju
triku demonstrējumos!
Maiju noslēdzām ar gada sportiskāko pasākumu - Bebes sporta spēlēm! Liels paldies mīļajām Bebuku
ģimenēm par tik atraktīvu un aktīvu līdzdalību sporta spēlēs. Prieks, jo mūsu ģimenes ar sportu un aktīvu
atpūtu ir uz Tu! Paldies par to! Īpaši vēlamies uzslavēt mūsu Purvciema filiāles stipros tētus, kuri ar vienu
piegājienu uzvarēja divas filiāles virves vilkšanas sacensībās! Lepojamies!
Mācību gada noslēgumu nosvinējām ar jautru ballīti bumbiņās!
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IEPRIEKŠĒJĀ MĒNEŠA PASĀKUMI
PURVCIEMS BEBĒNU GRUPIŅA
Ziediņš maziņš zvanīt zvana,
Māmiņdiena, nu ir klāt!
Un ikkatra sirds to mana,
Steidzas viņu sveicināt.
11. maija pēcpusdienā vismīļākās māmiņas steidza sveikt Bebēnu grupas mazie, smaržīgie, krāsainie ziediņi.
Uzplaukstot vispirms sniegpulksteņiem, tad narcisēm un tad tulpēm, bērni no visas sirds centās, lai tieši viņu
māmiņas sajustu, cik ļoti viņas tiek mīlētas. Visi mazie ziediņi bija ļoti lieli malači, jo Māmiņdienas koncerts
izdevās vislabāk.

A PS V

EIK U
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Kā, māmiņ, šodien, lai pateicos es
Par visu, ko labu man devi?
Tu zini, uz visas pasaules,
Nav mīļākas man par tevi!
Cirku gaidījām ļoti ilgi, līdz sagaidījām. Un visi veidotie triki, nelika
vilties. Jau iepriekš Oki Doki cirka klauni sevi pierādīja kā īstus
māksliniekus, tad nu arī šajā reizē bērni priecājās, ar sajūsmu acīs vēroja
visus trikus - ne katru dienu var redzēt, kā žurkas skrien pa bumbu un
slotu. Liels prieks, ka klauni iesaistīja arī bērnus, lai gan šajā reizē
drosmīgākie izrādījās lielo grupu bērni.
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PURVCIEMS BEBES GRUPA
Maijs ir mēnesis, kad “pavasarim ir silta debess, silti pumpuri pazarēs,
silti putni, silti pūpoli, siltas bites, bet ezers ir vēss. Tikai māmiņai, vienīgi māmiņai itin viss ir silts: silti mati,
siltas ausis, siltas acis, siltas rokas, pat gredzentiņš pirkstā ir silts!” Laikam arī tāpēc maijā sirsnīgi sveicam
savas māmiņas, lai pateiktu mīļu paldies par māmiņu neizmērojamo siltumu, maigumu un mīlestību, ko
saņemam neatkarīgi no gadalaika, gaisa temperatūras vai dabas untumiem. Mēs, Bebes, ceram, ka caur savu
stāstu, kas vijās cauri visam koncertiņam, mums izdevās savām māmiņām parādīt, ka bezgala novērtējam
viņu manāmo un nemanāmo klātesamību visos dzīves niekos, sīkumos. Paldies Jums, mīļās māmiņas, ka
kopā ar Jums bēda vienmēr ir pusbēda, bet prieks ir DUBULTPRIEKS!
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ZIEPNIEKKALNS BEBES GRUPA
Tā caur skaistām dziesmām, stāstiņu par Gribulīti, Džungļu gaisotnē nosvinējām Māmiņdienu. Bērni
izteiksmīgi skaitīja dzejolīšus, iejutās lomās un stāstīja, cik ļoti visu grib!! Bet beigu beigās saprotam, ka
visvairāk gribam vecākus, nevis saldējumu un konfektes. Mīļās mammas sveicām ar bērnu gatavotām
rokassprādzītēm un saldām bučām. Pēc koncertiņa visi kopā brīvā gaisotnē baudījām svētkus. Dancojot,
spēlējoties, smejoties un ēdot gardos našķus, ko bija sarūpējuši vecāki.
Paldies vecākiem par svētkiem kopā!
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ZIEPNIEKKALNS BEBĒNU GRUPIŅA
Kārtējais lielais lepnums par mūsu "mazās" grupas bērniem, kurus pēc koncertiņa snieguma nemaz par
mazajiem nosaukt nevar. Lieli malači, godam dziedāja dancoja un taisīja mīļas dāvaniņas mammītēm.
Mammas un mēs, audzinātājas, un auklīte ļoti, ļoti lepojamies ar viņiem.
Purvciema BeBes 2 grupa
Visi centīgi gatavojāmies un koncertiņš izdevās mīļš un saulains. Māmiņas bija priecīgas gan par jauko
koncertu, kurā parādījām, cik ļoti mīlam savas māmiņas, gan dāvaniņām, kuras tika gatavotas ar mīlestību
un rūpību. Pēc koncerta baudījām gardu cienastu un krietni izballējāmies. Mēneša beigās pie mums ciemojās
cirks ar klauniem un viņu draugiem dzīvnieciņiem. Klaunu triki bija aizraujoši un, galvenais, ka paši varējām
ņemt dalību triku tapšanā.

www.bebe.lv
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TOP CENTĪGĀKAIS

Bebes audzinatājas pamanīja, ka Betija
ar lielu aizrautību iesaistās Māmiņdienu
dekorāciju veidošanā, kā arī atzinīgi un
pacietīgi dara visus pārejos darbiņus! Ar
lielu prieku jāsaka, ka Betija ir maija
čaklumiņš Bebes grupā!

Marta, Martins, Sofija

“Ar katru dienu arvien drošāk” – Elīna,
Mihails
“Palīgs svētku gatavošanās laikā” – Sintija,
Sofija Gabriela
“Visu varu, visu protu” – Roberts, Nikola,
Marks, Leiviks

Bobur- ļoti priecājamies, ka Boburs
dārziņā ar mums sarunājas latviešu
valodā! Malacis!

Amēlija bija viscentīgākais bērnudārza
apmeklētājs.

Pilnīgi visi malači, cītīgi kā lielie
gatavojās koncertiņam.

Gribu pateikt PALDIES visiem Bebēnu
grupas bērniem, par veiksmīgu
sadarbību šajā mācību gadā. Tāpēc
gribu nominēt visu grupiņu kā
centīgākos bērnus!

Centīgākais dežurants Megija,
centīgākie nodarbībās- Vanesa,
Emīlija.

Emīlija
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Pārdaugavas BeBes grupa
(5/6 gadi)
Roberts H.: "Man palika garas kājas, es bišķiņ
izaugu!"
Gustavs pieiet pie spoguļa, aplūko sevi un saka:
"Es esmu trifeļcūciņa!"
Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Mārcis cītīgi gaida, kad atnāks pakaļ mamma
un audzinātāja Mārcim paskaidro, ka vēl
jāpaguļ un tad jau mammīte būs klāt, uz ko
Elija atbild: “Mamma taču nevienu neatstāj
bērnudārzā pa nakti, tikai audzinātāju, jo
viņai nekad neviens neatnāk pakaļ.”

Pārdaugavas BeBēnu grupiņa
(3/4 gadiņi)
Kādā no Māmiņdienas koncerta mēģinājumiem
audzinātāja stāsta: “Jums gaisa bučas jāsūta tik
mīļi, lai mammas no laimes noģībtu!” Pēc dažām
dienām Rendijas mamma stāsta - Rendija
mammai mājās saka: “Mammīt, Tev koncertā būs
jāģībst!”

www.bebe.lv

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
(2/3 gadiņi)
Madara saka auklītei: “Paskaties, kāda man smuka
kleita!”
Auklīte: “Jā, smuka. Es ar tādu redzēju H&M
veikalā.”
Madara: "Jā, man mamma nopirka tādu H&M. Tu
arī tādu nopirki sev?"
Auklīte: "Nē."
Madara: "Kāpēc? Tev mamma neļāva?"

Ziepniekkalns BeBes grupa
(4/6 gadi)
Marta: “Audzinātāj, uzlīmēsi plāksteriņu, lai neredz
zilumiņu?”
Luize ar Ditu spriež, ka Martins viņas mīl. Martins:
“Aaaa..meitenes, ko jūs izdomājat?”

Purvciems BeBuku grupiņa
Rotaļu laukuma rekonstrukcijas laikā ir demontētas
visas rotaļu konstrukcijas un pārnestas uz jauno
laukumu. Bebuki, ienākot savā tukšajā laukumiņā, ir
lielā neizpratnē. Pēkšņi Tomass ierauga mūsu pārcelto
slidkalniņu un saka: ''Skat, viņi nočiepa mūsu
slidkalniņu!! Nočiepa mūsu slidkalniņu!''

Purvciems BeBēnu 1.grupiņa
(2/3gadiņi)
Artai bija neliela brūcīte uz celīša. Ome noņēma
plāksteri un Arta par brūcīti saka: "Man tas pušums
izskatās tā kā briesmīgs!"
Alekss vienu dienu uz dārziņu atnācis ar nelielu
putniņu līdzi. Viens no bērniem sauc: "Aleks, tev
resnais putns gandrīz aizlidoja!", Alekss uz to
atbildēja: "Jā, man resnais pušums gandrīz sadzija!"
Madara Dārta no rīta ienāk grupiņā un saka: "Mani
kolēģi vēl nav atnākuši!"
Sele: "Man nokusa tetovējums!"

Purvciems BeBes 1.grupiņa
(4/6 gadi)
Elīna tēlo pacientu ar savainotu pirkstiņu: “Man
dakteris SAŠŪVĪJA (domāts - sašuva) pirkstiņu!”
Elīna stāsta: “Man mājās ir GRĀMATA
“DIENAS” (domāts - dienasgrāmata), kurā raksta
par mani!”

Purvciems BeBes 2.grupiņa
Audzinātāja: ''Vai kāds zinās pateikt, cik
kāju ir zirneklim?'' Gabriels: ''Zirneklis ir
daudzkājis un viņa draudzenes ir mušas!''

bebe@bebe.lv

ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS
Sveika, sveika VASARIŅA!
Vasariņa klāt, bet mēs turpinām aktīvi darboties. Jūnijā pie mums iespējams darboties deju studijā, vokālajā
ansamblī , kā arī paši mazākie tiek gaidīti BeBīšu skoliņā!
Visiem, visiem sakām paldies par jauko sadarbību, par sapratni un aizraujošo mācību gadu!
Lai Jums krāsaina vasara! Tiekamies jaunajā – 2017./2018. mācību gadā!!!
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• Ieriķu ielā:
Nikola Blūma
• Trijādības ielā:
Rendija Skredele
• Zaļenieku ielā:
Artūrs Tentelis

BĒBĪŠU SKOLAS
ČAKLĀKIE

• Ieriķu ielā:
Katrīna Paula Rutka
• Trijādības ielā:
Binnija Blūzmane
• Trijādības ielā:
Linetta Šaroka
• Zaļenieku ielā:
Roberts Sarbantovičs

Zaļenieku ielas BēBīšu skoliņas
uzslavas saņem:
• BēBīšu skolas gada apmeklētāja:
Laura ar mammu. Paldies Jums
par lieliskām atsauksmēm un
vienmēr pozitīvo attieksmi!!!
Ieriķu ielas BēBīšu skoliņas uzslavas
šajā mēnesī saņem:
• BeBucīši 6.-12. mēn.:
Jānis mammīti
• BeBuki: 1.-2.g.:
Anna Līva ar mammīti

PADARĪTIE DARBI:
Purvciemā:
Uzsākta laukuma rekonstrukcija,
Palīgtelpu labiekārtošana,
Kosmētiskais remonts koplietošanas telpās.
Ziepniekkalns:
Kosmētiskais remonts iekštelpās,
Āra laukuma labiekārtošana un uzlabošana.
Pārdaugava:
Āra laukuma seguma uzlabošana ar augstas
kvalitātes mulču,
Apmales nožogojums papildus drošībai,
Žoga rekonstrukcija.

www.bebe.lv

• Ieriķu ielā:
Marks Čauss
• Trijādības ielā:
Kaspars Miltiņš
• Zaļenieku ielā:
Elza Kļavinska

PLĀNOTIE DARBI VASARĀ:
Purvciems:
Turpinās āra laukumu rekonstrukcija,
Jaunas materiālās bāzes iegāde,
Jaunu rotaļlietu iegāde,
Mēbeļu rekonstrukcija, atjaunošana un iegāde,
Garderobes skapīšu remonts.
Pārdaugava:
Āra laukuma ar dažādām aktivitātēm bērniem uzlabošana,
Mēbeļu rekonstrukcija, atjaunošana un iegāde,
Jaunas materiālās bāzes iegāde,
Jaunu rotaļlietu iegāde.
Ziepniekkalns:
Āra laukuma ar dažādām aktivitātēm bērniem uzlabošana,
Kosmētiskā remonta iekštelpās turpināšana,
Jaunas materiālās bāzes iegāde,
Jaunu rotaļlietu iegāde.
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