Szanowni Rodzice, Rodzina skoly Mühlenberg,
informujemy was o Nowosciach w skole podczas Corona:
Informacje znajdziecie na naszej Homepage:
www.grundschule-muehlenberg-hannover.de
Jak macie pytanie, prosze sie zglosic u Nauczycielki.

Nauka w domu

Od 22. Kwietnia jest nauka w domu obowiazkowa.
Zadania szkolne musza byc odrabiane.
Gdy zadania nie beda odrabiane albo nie bedzie zadnego Kontaktu z rodzina jest to
Schulpflichtverletzung.
Godziny uzedowania podaia wam Nauczyciele.
Nauczyciele raz w tygodnie nawiaza Kontakt z Rodzicami i omowia Termin Dzien i godzine.
Uczniowie Klasy 1 i 2 maja najduzej 2 godz. Dziennie pracowac. Od 04.05.20 moga uczniowie
i Rodzice pzez nasza Szkolnaplattforme ISERV informowac.
Informacje dostaniecie w tym tygodniu poczta.
Video znajdziecie na naszej Homepage :
www.grundschule-muehlenberg-hannover.de

Nauka w szkole

Nauka w szkole zaczyna sie 4 klasy – w zaleznosci od grupy w jakiej uczen jest – od
Poniedzialku, 04.05.20 albo wtorek 05.05.20.
Wszystkie inne klasy zaczynaja w pozniejszym czasie.
Klassy 3 prawdopodobnie od 18.05.20, Klassy 2 koniec Maj, Klassy 1 srodek czerwcza.

Nauczyciele beda was informowac.
Dla zachowania odstepow i higieny beda klasy w 2 grupach (Gruppe * i Gruppe **) i czasy
nauki zmienne.
Kazda Gruppa bedzie miala inny rytmus do wakacji.
Jeden dzien nauki i plan lekcji dostaniecie od nauczycieli.
Klassa 3 i 4 zaczyna 8:15 – 9:00.
Czas nauki 9:00 – 12.45.
Koniec szkoly 12:45 – 13:00.
Klassa 1 i 2 zaczyna 8:15 – 9:00.
Czas nauki 9:00 – 11.45.
Koniec szkoly 11:45 – 12:00.

Dzieci z zdrowotnymi problenami

Dzieci ktore maja choroby i sa Risikogruppe Covid-19 maja miec konsultacja z lekarzem i
poinformowac nauczycieli.

Dzien skoly
Uczen ma byc w szkole miedzy 8:15 – 9:00.
Rodzice moga dziecko odprowadzic do placu przed szkola.
Uczniowie maja czekac przed szkola. Skola bedzie co dzien dezynfekowana.
Nie ma obiadu tylko beda swieze buyki rozdane.
Klase 3 i 4 ma miedzy 12:45 i 13:00 god.
Klase 1 i 2 miedzy 11:45-12:00 koniec zajec.
Prosze przy odbioze dzieci nie czekac pod dachem!

Co musimy wszyscy robic
Wszyscy musimy nowe reguly przetzegac. Jezeli to nie bedzie pnetzegana, musza Rodzice
dzieci odebrac z skoly i w domu z nimi pracowac.
My ciezymy sie na wspolna wspoprace.
Zyczymy duzo zdrowa.
Pozdrowienia, S. Ramberg (Rektorin)

