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20.04.20
Scrisoare către părinți despre materiale didactice și îngrijiri de urgență
Dragi părinți ai școlii noastre,
Cum ați putut afla de la știri, o să rămână școlile închise până pe data de 3 mai 2020.
Părinții care au folosit îngrijirea nevoită până acum sau cei care au pozițiile cheie respective la locul
lor de muncă, și care sunt noi la îngrijirea nevoită, pot înapoia formularul actualizat cu datele de
contact și orele de îngrijire până luni la școala sau să le trimită prin e-mail. Pentru acești copii,
îngrijirile de nevoite vor avea loc și de luni, 20 aprilie 2020, de la ora 7.30.
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
În corespondența a 14-a a guvernului raional din Ansberg se spune despre extinderea îngrijirii de
urgență că, începând cu 23 aprilie 2020, pozițiile cheie (pentru îngrijirea) vor deveni extinse pentru
grupurile respective. Aicea trebuie așteptat pe instrucțiunile de la Arnsberg. Uitați-vă aicea la
pagina noastră de internet și la actualizările zilnice.
Pentru următoarele săptămâni, profesorii au pus la dispoziție materiale didactice pentru acasă. Vă
rugăm să colectați aceste materiale la Aula școlii la orele numite mai jos. Vă rugăm să rețineți
marcajele de distanță și traseul. Admiterea se face prin ușă din parcarea învățătorilor.
Materialele sunt gata în sala de muzică, acolo vă rugăm să dați și materialele pe care copii au
prelucrat înapoi. Vă rugăm să părăsiți clădirea prin ieșirea din spate a sălii de muzică. Vă rugăm să
respectați regulile de distanță ale Ministerului pe toată durata aflării dvs. la sediul școlii. Pe familie
poate veni numai o singură persoană.
Iată care sunt perioadele pentru clasele respective:

Luni, data de 20.04.2020
4a
ora 08.00- 09.30
4b
ora 10.00- 11.30

Marți, data de 21.04.2020
2a
ora 08.00- 09.30
2b
ora 10.00- 11.30

1a
1b

3a
3b
3c

ora 12.00- 13.30
ora 14.00- 15.30

ora 12.00-13.30
ora 14.00-15.30
ora 16.00-17.30

Învățătorii respectivi vor lua legătura cu dvs. prin intermediul părinților de la „Elternpflegschaft”, pe
care materiale copiii trebuie să le predea din nou pentru corectură.
Vă rugăm să spuneți multe salutări la copiii din partea noastră!
Vă dorim în continuoare toate cele bune la dvs și la familiile dvs.
Pentru colegiul și echipa de îngrijire a Geisweider Schule
Silvia Wetter-Wicht

