
Scrisoare către părinți 

Înscrierea școlară 2020 

 

 

Școala primară Mühlenberg 

Leuschnerstrasse 20 

30457 Hanovra 

Telefon: 0511 / 168- 49 571 

E-mail: GS-Muehlenberg@Hannover-Stadt.de 

 

 

Contacte importante: 

principal 

Rector: Stefanie Ramberg 

Regizor: Wiebke Rohland 

Asistent social școlar 

Sandra Curak, Tel .: 0511 / 168-49870 

Alberto Pinto, Tel .: 0511 / 168-32492 

Nathalie Trepka, Tel .: 0511 / 168-32491 

Thomas Quaschny, Tel: 0511 / 168-33471 

Ghid de integrare: 

Sarah Mehri, 0511/32490 

 

Centru familial Sf. Maximilian Kolbe 

Șeful centrului de zi: Melanie Cizek-Skriboleit, Tel .: 0511/434653 

Cultura de district 

Doamna Borgas, Tel .: 0511 / 168-49635 

 



 

 

Timpul de a începe școala: 

 

1. Sari pe un picior 

2. Tăiați ceva cu foarfeca penrtu copii. 

3. Suflați-vă nasul 

4. Mergeți la toaletă fără ajutor 

5. Imbraca-te si dezbraca-te de unul singur 

6. Deschideți și închideți un fermoar 

7. Leaga  o bucla de siret 

8. Joacă-te cu un joc de zaruri 

9. Stai și ascultă liniștit o perioadă 

 

 

Regulile noastre de predare 

 

1. Sunt la timp la clasă si stau la locul meu. 

2. Întotdeauna am totul cu mine de ce am nevoie pentru a lucra. 

3. Eu am în fiecare zi temele de casa facute cu mine la scoala 

4. Sunt linistit si ascult cu atentie. 

5. Vorbesc doar atunci când am permisiunea de a face acest lucru. 

6. Urmeaz imediat instrucțiunile  profesorului pina la sfirsit fara pausa 

7. Lucrez astfel încât ceilalți colegi pot lucra și ei în pace. 

8. Sunt politicos și nu lovesc s-au ranesc pe cineva. 

9. Am grija de rechizitele scolare pe care le am cu mine la scoala. 

10. Merg încet în clădirea școlii 

 



 

 

Mic dejun sanatos: 

 

Oferati copilului dumneavoastra un mic dejun sănătos la școală 

 

De exemplu, fructe, legume, băutură fără zahăr, pâine, rulouri de pâine sau produse lactate 

 

 

 

Rechizite scolare: 

1 carcasă pliantă 

3 creioane Triplus Dlckie 

1 ascutitoare cu recipient de colectare (pentru creioane groase si subtiri) 

1 radiator 

1 riglă, lungime de 15-20 cm 

1 riglă, lungime de 30 cm 

6-12 creioane colorate (groase și triunghiulare) 

1 planșă de desen, A3 

1 colorat, A4 

1 cutie de vopsea pentru corp (12 culori pentru corp, de preferință de la Pelikan) 

2 perii de perie (nr. 8 și nr. 14) 

1 perie de păr (nr. 6) 

Vă rugăm să scrieți cu litere blocate numele și prenumele copilului dvs. pe toate materialele. 

2 lipici de lipici (incolor, nu lichid) 

2 foarfece pentru copii 

1 liant, A3 (pentru imagini) 

6 folder de carton de la Falken în următoarele culori: 



roșu (germană) 

albastru (matematica) 

verde (învățământ general) violet (religie) negru (muzică) 

portocaliu (reprezentare) 

Echipament sportiv într-o geantă de gimnastică: 1 tricou, 1 pantaloni sport, 1 pereche de adidași de 

culoare deschisă 

1 pereche de papuci cu talpă antiderapantă 


