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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

Vasara parasti iedvesmo cilvēkus. Neskatoties uz to, ka parasti vasara ir grūtākais periods man, kad darbs ir dubult
vairāk, es iedvesmota pieceļos no rīta un priecīga eju gulēt! Šķiet, ka saule silda sirdi un ziedu smarža priecē prātu!
Bet vēl vairāk mani iepriecināja Purvciema absolventu vecāki. Paldies Jums par labiem vārdiem un
pateicību! Šādu mirkļu dēļ es, joprojām, nu jau 14 gadus, vadu bērnudārzu un risinu ik dienas problēmas, kuras
bieži sagādā galvas sāpes. Šādi mirkļi man liek saprast, ka nemaz nav tā, ka cilvēki nepamana manu darbu, ka
cilvēki apzinās, ka pulkstenis netikšķ tikai tāpēc, ka tajā ir minūtes un stundas rādītāji, bet, ka tas tikšķ arī tāpēc,
ka tam ir baterija, kas lādē mehānismu.
Mani iedvesmoja arī tas, cik priecīgas absolventu vecāki padarīja audzinātājas! Cik mīļi viņi pateicās, un cik patiesi
sariesās asariņa katras audzinātājas un katras auklītes acīs!
Es novēlu katram izjust šo prieku, kad ne tikai mēs paši sev uzsitam uz pleca ‘’Esmu labu darbu padarījis’’,
bet, kad arī kāds cits ir no sirds ir pateicīgs Tev...
Esmu pārliecināta, ka palīdzēt citiem, izdarīt labu darbu, mēs varam tikai tad, ja paši esam laimīgi, ja paši spējam
novērtēt dzīvi, tāpēc es iesaku – BAUDIET VASARU, baudiet to, ko Latvijas daba spēj dot mums - latviešiem, jo
vasara vairo laimes hormonus un vasara daiļo dabu.
Šajā vasaras avīzīte Jūs varēsiet iepazīties ar visiem mācību gada noslēguma pasākumiem, bet nākamā reize, kad
varēsiet lasīt eavīzi būs jaunais 2016/2017 mācību gads!
Vadītāja Rita Stikāne
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Apsveicam jubilārus- vasarā
6. jūnijs pedagogs Madara Plinta Pārdaugava
17.jūnijs auklīte Elīna Kukurīte Purvciemā
6.jūlijs pedagogs Elīna Rundzāne Ziepniekkalnā
7. jūlijs pedagogs Sanita Ābeltiņa Pārdaugavā
24.jūlijs pedagogs Krista Akmeņlauka Purvciemā
5. augusts pedagogs Iveta Pēkmane Pārdaugavā
3. augusts aizvietotājs auklīte Anita Mola
24.augusts auklīte Dace Dirvēna Ziepniekkalnā
6. septembris pedagogs Santa Skoboļeva Purvciemā

Svarīga informācija vecākiem
Informējam, ka vasarā, laika posmā no 20.06. - 15.08. tiks apvienotas grupas. Šajā laika posmā mūsu
pedagogi un auklītes dosies pelnītā atvaļinājumā, tāpēc Pārdaugavā strādās divas grupas, Ziepniekkalnā
viena grupa un Purvciemā divas grupas.
Mūsu pedagogus un auklītes aizvietos citu grupu kolēģi un mūsu uzticamie aizvietotāji.
Tuvākā laikā lūdzam visus vecākus aizpildīt aptauju par bērnu brīvdienām vasarā, lai mēs varam paredzēt, kā
bērnus sadalīt grupās. Kā arī lūdzam norādīt informāciju par bērnu gaitām BeBē 2016./2017. mācību gadā!
Neatkarīgi no atbildēm aptauju lapās, informējam, ka visiem, kuri pārtrauc bērnudārza gaitas BeBē, mēnesi
iepriekš ir jāinformē Juris Stikāns tālrn. 22326693 par bērnudārza gaitu pārtraukšanu.
Aptauju lapas jautājiet grupas pedagogiem!

Atgādinām, ka jūnijā, jūlijā, augustā nenotiek dienas nodarbības!
Mēs baudām vasaru!
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Mūsu svētki pavasarī!

Maijā pie mums bija tik daudz svētku, tik daudz smaidu, tik daudz prieka un aizkustinājuma. Kā arī nedaudz
skumju un nostaļģijas. Jo laiks nestāv uz vietas! Bērni aug un šie īpašie svētku mirkļi mums to liek pamanīt,
apstāties ikdienas steigā un ievērot!
Maijā svētkus sākām ar Māmiņdienas koncertiņiem. Pirmie savas māmiņas iepriecināja Purvciema lielākās
grupas bērni. Jau pašā maija sākumā māmiņas varēja vērot bērnu centību. No galvas tika skaitīti apjomīgi dzejoļi un
dziedātas jaukas dziesmiņas. Māmiņas saņēma skaistas dāvaniņas, ar ko rotāties, - bērnu rociņām darinātas
piespraudītes.

Kā nākošie savu koncertu vecākiem sniedza Pārdaugavas lielākās grupas bērni. Koncerts aizkustināja ar savu
sirsnību visus skatītājus. Bērnu acīs bija neizsakāms mīļums un sirsnība. Katrs koncerta dalībnieks, rādot
priekšnesumus, raudzījās tieši savas mammītes acīs. Mammas saņēma pārsteigumu no bērniņa – kā īsti mākslinieki,
bērni bija apgleznojuši dekoratīvus šķīvjus. Tie visi biji kā mākslas darbi.

Savukārt, Ziepniekkalna lielākā grupa bija sagatavojusi uzvedumu. Dažāda atribūtika, jautras un modernas
dziemas, joki – pavadīja šo māmiņdienu. Bērni caur jokiem, ko paši visa gada laikā ir pateikuši, parādīja mammai
savu ikdienu. Uzvedums bija emocionāls un oriģināls. Un mammītes koncerta beigās saņēma mīļburciņas. Bērni paši
bija sarakstījuši, kādēļ un cik ļoti mīl savas mammītes. Lapiņas saliekot skaistā stikla buciņā.

Pārdaugavas vidējā grupiņa ļoti pārsteidza ar savu koncertu gan mammas, gan mani. Koncerts bija ļoti skaists,
apjomīgs un sirsnīgs. Bērni bija iemācījušies gan dzejoļus, gan dziesmas, gan dejas. Tika izmantota dažāda atribūtika.
Bērni koncerta laikā no maziem “gribulīšiem un blēņdariem” pārtapa par maziem mīlulīšiem. Mammītēm tika
dāvinātas pašu apgleznotas krūzītes.
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Mūsu svētki pavasarī!
Nākošais koncerts bija Purvciema vidējā grupiņā. Tā bija īsta bizbizmārīšu pļava. Prieks bija vērot košo, jauko
koncertiņu. Koncerts sniedza pozitīvas un dzīvespriecīgas emocijas. Bērni centās no sirds. Arī meitenes, kas nesen
pievienojās grupiņai, bija lieli malači un spēja parādīt to, ko bija mācījušās. Bērni savām rociņām bija apgleznojuši
puķupodiņus. Mammītēm dāvaniņā bija pavasarīga dāvaniņa ar puķīti puķupodiņā.

Turpinājām ar pašiem mazākajiem Bebes bērniem, Purvciemā. Bērni bija lieli malači, jo neaizskrēja pie mammām,
bet centīgi atrādīja visu, ko bija mācījušiem, lai iepriecinātu mammītes. Daži nobījušies vēroja notiekošo, bet daži
pavisam skaļi dziedāja un priecēja visus sanākušos ciemiņus. Mazās rociņas bija sagatavojušas mammām
pārsteigumus – dekoratīvas, apgleznotas burciņas.

Savukārt, Purvciema otra mazākā grupiņa bija taurenīši. Visi bija ļoti skaisti sapucējušies un svinīgi noskaņoti.
Katrs bērniņš centās izdarīt, parādīt mammītei to, ko ir iemācījies. Koncertiņš bija saulains, priecīgs un mīļš. Arī šie
bērniņi bija rūpīgi strādājuši, lai uzdavinātu mammītēm skaistu dāvaniņu. Tika pasniegtas apgleznotas stikla
bļodiņas.

Priekšpēdējais koncerts notika Ziepniekkalna dārziņā, mazākajai grupiņai. Tik ļoti skaists scenārijs, tik jauki un
sirsnīgi vārdi, dziesmas. Bet šoreiz bija bēdīgi vērot skatītāju attieksmi. Mīļie vecāki, ja mazākie brāļi un māsas nevar
klusiņām klēpī noskatīties koncertu, tad, lūgums, darīt visu, lai mazie mākslinieki spētu uzstāties. Jo, diemžēl, bērnu
un audzinātāju lielo gatavošanos un priekšnesumus, izjauca blakus trokšņi. Bija žēl raudzīties, ka mazie koncerta
sniedzēji palika otrajā plānā un nespēja vairs koncentrēties priekšnesumam. Prieks par izturīgākajiem bērniem, kuri
visu nodziedāja un nodejoja. Paldies Jums, bērnņi, ka parādījāt to, ko bijāt iemācījušies, par spīti fonam, kas bija ļoti
aktīvs un trokšņains. Paldies arī par skaistajām fotoglezniņam, ko darinājāt mammītēm.

Māmiņdienu koncertus noslēdzām ar Pārdaugavas mazāko grupu. Arī šī grupa ļoti pārsteidza ar savām prasmēm
un iemaņām. Bērni bija ļoti labi sagatavojušiem. Skanēja drošs un skaists dziedājums, tika dejots pārīšos. Koncerts
bija tiešām ļoti sirsnīgs un bērni parādīja sevi no pašas labākās puses. Bērni koncertā “pastāstīja” cik ļoti viņi mīl savas
mammītes. Koncerta beigās pasniedzot dāvaniņas – pašu apgleznotas auduma somiņas.
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Mūsu svētki pavasarī!
IZLAIŽAM MŪSU MĪLULĪŠUS!
Pavisam drīz jau sekoja izlaidumi. Pirmais jau 20.maijā – Purvciemā.
Izlaidums bija ļoti sirsnīgs un ģimenisks. Bērni sniedza nelielu koncertiņu
vecākiem. Absolventi tika sumināti skaisti. Viņiem tikai teikti jauki vārdi un
saņemti sveicieni no audzinātājām, grupiņas biedriem, vecākiem, vidējās
grupiņas bērniem un vadības. Katram tika pasniegta piemiņas medaļa, Bebes
krekliņš, gadu gadiem rakstītā dienasgrāmatiņa. Asariņas bira ne tikai
vecākiemun audzinātājām, bet pat grupiņas biedriem. Tik ļoti mums jūs
pietrūks: Violeta Retjunskiha, Patriks Kovaļovs, Alekss Zvejnieks,
Martins Tomsons! Lai Jums veiksmīgas turpmākās gaitas, nu jau skolā!

Savukārt, 26.maijā izlaidums bija Pārdaugavas grupai. Vecāku iniciatīvas vadīts, izlaidums norisinājās teātra
studijā “Trīs māsas”. Izlaidums bija ļoti svinīgs un teatrāls. Katrs bērns noteikti to atcerēsies ilgi. Ar godu viņi ir
pabeiguši gaitas dārziņā - ne tikai tāpēc, ka ieguvuši nepieciešamās zināšanas, bet arī tāpēc, ka izlaiduma balle tika
nosvinēta, kā īstiem prinčiem un princesēm! Mums pietrūks Jūs! Absolventi: Megija Tralmaka, Jēkabs Kārnups,
Bruno Blūzmanis, Gustavs Siliņš, Linda Miltiņa, Adrians Lagzdiņš, Karlīna Kļaviņa un Amanda Kluce!
Paldies Jums, ka padarījāt mūsu dienu saulainu un prieka pilnu!

Bet izlaidums vēl priekšā Ziepniekkalna filiāles bērniem!
Arī šis notikums mums būs īpašs – tas būs pirmais izlaidums Ziepniekkalna filiālē.
Lai Jums veiksmīgas skolas gaitas Eva Ģērmane, Gabriela Greivule, Elvijs Gustiņš un Artūrs Mekšs!

Gaidīsim ciemos visus mūsu Bebelv absolventus!
Labprāt, saņemsim vēstules ar vārdiem, kā jums veicas skolā!
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Mūsu svētki pavasarī!

Ģimenes Sporta Diena!

Maiju, kā arī šo mācību gadu, noslēdzām ar mūsu ikgadējo tradīciju. 29.maijā Ķekavas stadionā notika
gadskārtējā ģimenes diena - Bebelv sporto! Šā gada tēma: Raibs gar acīm! Diena bija īpaši karsta un saulaina!
Uz ģimenes dienu ieradās 60 ģimenes un visas mūsu lieliskās audzinātājas un auklītes, kuras palīdzēja, lai šī
diena izdotos. Ģimenēm bija jādodas veikt 5 uzdevumi. Katrā no šiem posmiem varēja saņemt burtiņu, kurš beigās
veidoja atslēgas vārdu. Kad ģimenes bija veikušas posmus, notika azartiskas stafetes filiāļu starpā. Bet pirms balvu
pasniegšanas, notika spraiga cīņa tētu starpā – virves vilkšanā. Līdzi juta visi- bērni, mammas, stadionam garāmejošie
cilvēki.
Pēc sporta spēļu uzdevumiem sekoja apbalvošana. Katram bērnam tika īpaša medaļa un enerģijas
atjaunošanai našķītis. Ja kāds no bērniņiem nebija līdz galam un šo balviņu nav saņēmis, jautājiet
audzinātājām.
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Mūsu svētki pavasarī!

Izvērtējot visus posmus un apkopojot rezultātus:

1.vieta: Amandas Kluces ģimenei (dāvana no piku.lv light letters)
2.vieta: Robertas un Jēkaba Kārnupu ģimenei (kliņeģeris no kafejnīcas Kafejnīca Strelīcija)
3.vieta: Megijas Tralmakas ģimenei (aksesuāri no Pingo)
Savukārt, pati ātrākā bija Danielas Šerbanas ģimene (dāvana no Bebe.lv pasākumiem)!
Balvas ieguva arī atraktīvākā grupa - Purvciema Bebēni2. Balva no sponsoriem Mobilais Mans Ponijs! Savukārt,
Pārdaugavas grupa Bebēni ieguva Pingo sponsorētās dāvaniņas, kā pārstāvētākā grupa!
Šogad sportiskākās filiāles titulu ieguva: Pārdaugavas filiāle! Urrrā!!! Paldies Kafejnīca Strelīcija par lielo un
gardo kliņģeri!
Paldies atraktīvajām sporta skolotājām Līgai Bindarei un Ingai Dzenei par palīdzību pasākuma
organizēšanā. Paldies Ritai un Jurim par atbalstu šajā pasākumā un par to, ka mums ir šis lieliskais Bebelv
bērnudārzs.
Un milzīgs paldies mūsu sponsoriem:
un Zanei no Bebelv pasākumiem.
Paldies visiem izturīgajiem dalībniekiem, kas ieradās kopā ar savām ģimenēm un priecājās kopā ar mums.
Bez Jums mums šī ģiemenes diena nevarētu notikt!
M O B I LI E P O N I J I
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Miss Radošā Vasara!
Kā katru vasaru, arī šajā vasarā norisināsies konkurss ‘’Miss Radošā’’, kad mēs noteiksim,
kuras grupas audzinātājas ir visvasarīgi radošākās. Viņas visas mums ir radošas, bet saulīte
katru gadu kādai audzītei spīd daudz spožāk un silda siltāk!
Šajā gadā konkursa tēma ir ‘’1. Septembra svinības’’.
Tātad uzvarētāju mēs noteiksim pēc 1. Septembra svinībām un palīdzēs mums visi sekotāji sociālos
tīklos BeBe.lv profilā!

tēma "Zinību diena"
Katras grupiņas audzinātājām jāsagatavo:

1)

dekorācijas grupā un gaitenī, garderobē (1.daļā)
Foto audzinātājas iesūta līdz 30.augustam

2) Skapīšu noformējums (2.daļa)
3) Sveiciens bērnam (pārsteiguma dāvaniņa)
4) "Mana Ābecīte" izstāde
5) Dienas aktivitātes un svinēšana
Foto iesūta līdz nākošās dienas vakaram
Aicinām katru bebēnu un viņu vecākus ‘’turēt īkšķus’’ par savām audzītēm!

Lai visiem jautra, krāsaina, karsta un piedzīvojumiem bagāta vasara!
Tiekamies nākamā eavīzītē tagad jau 2016/2017 mācību gadā!
www.bebe.lv

bebe@bebe.lv

