
 Draga Maja, 

ravnokar mi je uspelo pogledati slike, ki sem jih prejela danes. Po celotnem prejetem paketu, ki jih 
ustvarjate skupaj z malimi ročicami naših otrok, lahko rečem samo iskrena hvala. 

Hvala, ker vlagate toliko ljubezni, razumevanja in spoštovanja do navihanih škratkov. 

Hvala, ker jih čuvate, hranite, se z njimi igrate in drugače odkrivate svet. 

Toliko iskrenih nasmehov, srečnih pogledov in verjetno noro veliko objemov smo odrasli deležni le 
redko kdaj. Ve pa ste vsega tega deležne v službi - ki je glede na videno, več kot le služba. 

In vem - ko pomnožim svojo fračo krat 25, dobim tudi ogromno trme, užaljenih ustnic in krokodiljih 
solz...  

pa vendarle. Vidi se, da v čas, ki ga otroci preživijo v vaši družbi, nosi v sebi neprecenljivo ljubezeb, 
doživetja in varnost. 

V vsakodnevnem hitenju pohvalimo premalokrat. Zato tega ne smem zamuditi. Iskrena hvala. 

Vesela bom, če zapis deliš s sodelavko Renato, pa tudi z ostalimi sodelavkami v kolektivu. 

Verjamem in vidim, da prav vse lepo skrbite za dni, polne varnosti, dogodivščin in novega znanja. 

Iskrena hvala. Se vidimo septembra. Do takrat pa na zaslužen dopust, kajti naši navihančki se bodo 
zagotovo vrnili polni energije. 

22:25 

Mojca Lavric 

Močno upam, da so takšni, ki tvojega dela ter dela kolegice ne cenijo in še slabše - niti ne vidijo - 

precej v manjšini ali da jih sploh ni ! 

Jaz imam za vas samo pohvale. Ampak res iskrene. Se mi zdi, da tako veliko stvari počnete, predvsem 

pa moja fračka hodi domov z nasmehom. To je pa tud daleč največ, kar šteje za mamino srce.  

Vem, da ga ni ne sistema ne dela, ki nima prostora za biti boljši, toda gledano realno, tile čmrlji iz 
vaše skupine doživijo ogromno in še več. Pa smo ena tistih družinic, ki veliko da na skupna doživetja 

in skušava Živi pokazat svet s čim bolj odprtim srcem in glavo. In to tud ve počnete. 

Uživaj - in tolk ko si jo ti lastiš, si te ona na neskončno potenco nazaj    

 

Maja zdravo, 

Rada bi ti sporocila, da jutri Jase ne bo. Ob taki vrocini sma se odlocila in ostala na morju.  

Bi se pa rada ob tej priliki zahvalila tebi in Renati za vajino predanost, znaje in ljubezen, ki ju je Jasa 

dobival od vaju.  

Enkrat pridema v vrtec, da vaju se vidi  

Hvala se enkrat in Jasa celi skupini Zmajckov posilja en vroc pozdravcek iz Novi grada. 

Rad vaju ima zelo  

Lp. 

N. 

 

 

https://www.facebook.com/mojca.lavric.9

