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Informații pentru părinți: „Scrisoare de toamnă”
Dragi părinți și tutori,
pe 2 octombrie 2020, după lecția 5-a începe vacanța de toamnă.
Pe 19 octombrie 2020 e prima zi de școală după vacanță.
În ultima zi de școală înainte de vacanță, apicultorii noștri Patras și Chris organizează un târg de miere în fața
porții școlii.
În plus, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că, în fața porții vom expune lăzi cu lucruri pierdute sau
uitate. Vă rugăm respectuos să vă uitați atent, dacă ceva ar aparține copilului Dvs. Lucrurile rămase vor fi
donate unei Organizații după vacanță.
Alte informații:
După sărbători vom forma două cohorte, astfel încât să putem acționa mai flexibil în cazul unei lecții de
înlocuire. Cohorta 1 se va afla în aripa clădirii cu clasele 2a, 2b, 3.
Cohorta 2 - în aripa clădirii cu clasele 1a, 1b, clasa de proiect, clasa 4 și DaZ-Basis. În plus, dorim să extindem
terenul de joacă și să creăm astfel mai multe posibilități pentru ocupații și exerciții fizice.
După vacanță vor fi două intrări în școală. Masca de protecție la venire și plecare rămâne in continuare
obligatorie.
Intrarea în școală pentru părinți este interzisă. În cazuri necesare rugăm părinții să se înregistreze telefonic în
prealabil.
Pe 16 noiembrie 2020 și pe 23 noiembrie 2020 între orele 14:00-18:00, vor avea loc zilele de convorbire
personală cu părinții. Detalii mai târziu.
După cum puteți vedea din presă, există avertismente de călătorie pentru unele țări. Prin urmare, vă rugăm
să evitați să vă vizitați familiile din țările de origine, dacă este posibil. Dacă intenționați să călătoriți în
vacanță, vă rugăm să respectați avertismentele de călătorie de la Biroul german de externe. Dacă elevii
călătoresc într-o destinație de vacanță care a fost deja declarată ca zonă de risc la începutul călătoriei și, prin
urmare, nu pot merge la școală după întoarcerea lor din cauza măsurilor de protecție împotriva infecției, vor
lipsi nemotivat. concediu de absență nu este posibil în aceste cazuri.
Programul UE pentru fructe și legume continuă să fie bine primit.
Din păcate, din cauza situației actuale, chioșcul nu poate fi încă deschis.
Cu sprijinul părinților, Școala Utholm lucrează la un concept după sărbătorile de toamnă, astfel încât
vânzările la chioșc să poată începe din nou în curând, astfel încât ochii copiilor să strălucească din nou!
Vă rugăm să verificați iluminarea bicicletelor copiilor dvs.
Bicicletele fără sau cu iluminare defectă reprezintă un mare pericol.
În prima săptămână a lunii noiembrie are loc testul de bicicletă pentru clasa a IV-a și clasa de proiect.
De luni, 2 noiembrie 2020, copiii au nevoie de o bicicletă tehnică și de o cască pentru bicicletă pentru a
merge la școală. Gândiți-vă la o încuietoare pentru biciclete.
Vă doresc dvs. și familiei voastre un timp relaxant.
Fii sănătos!
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