Informații pentru părinți!
Școala primară din Mühlenberg în perioada corona din 27 aprilie 2020.

Dragi părinți și familii ale școlii primare din Mühlenberg,
Cu următoarea scrisoare, aș dori să vă oferim o scurtă privire de ansamblu asupra celor mai
importante
Știri despre evoluția școlilor în perioada Corona și reluarea de învățare la școală.
Vă rugăm să continuați să vă informați pe pagina noastră de pornire www.grundschulemuehlenberg-hannover.de
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați profesorul dvs. în timpul programului de lucru.
Vă oferim în scurt timp traduceri de informații importante în diferite limbi

Se Învață acasă !

Începând cu 22 aprilie, studiul la domiciliu este o necesitate pentru școlari, adică sarcinile
care
obținerea copiilor de la școală TREBUIE procesată. Pentru asta sunt parinti responsabili.
Dacă profesorul nu atribuie sarcini sau nu va poate cantacta ca sa dea material de invatat
asta ese un lucru deOBIECȚIA
Școlii, cu măsurile existente (Procesul de infracțiuni administrative etc.) poate fi urmărit
penal.

Profesorii din clasă îsi împărtășesc orele de birou obligatorii pentru tine´dumneaviastra și
copiii vostri (telefon,
Telefonie video, chat, ... în cazuri excepționale, de asemenea, puncte de întâlnire la școală)
pentru a răspunde la
întrebările dvs. Răspunsul la întrebări din partea copiilor vostri.În plus, profesorii clasei iau cel
puțin o dată pe
o săptămână cu tine și copiii tăi și îți oferi o perioadă ( zi și timp) pentru ca tu și copilul dvs. să
puteți face această DATA

OBLIGATORIE. Învățarea la domiciliu ar trebui să fie de maxim 1,5 ore în clasa 1 și 2 și de
maxim 2 în clasa 3 și 4

Ultimele ore în fiecare zi. Sarcinile ar trebui să fie FĂRĂ ajutorul părinților sau al altora oameni
de rezolvat.
.
Începând cu 4 mai, toți copiii și părinții pot folosi platforma noastră școlară ISERV (E-mail) și
sarcini (modul) primite. Veți
primi datele de acces prin poștă săptămâna aceasta,În scurt timp veți găsi videoclipuri
explicative pe pagina noastră de
internet www.grundschule-muehelneberghannover.de. Profesorii de clasă vă pot ajuta și cu
acest lucru.

Studiu la școală

Învățarea la școală începe pentru clasa a patra - în funcție de grupul în care se află copilul
dumneasoastra,din nou începând
de luni, 4 mai 2020 sau marți, 5 mai 2020. Toate celelalte recolte începand mai târziu și
treptat (anul 3, probabil din 18 mai,
anul 2 la sfârșitul lunii mai, anul 1mijlocul lunii iunie).
Veti primi un mesaj de la profesorii clasei în timp util.
Pentru ca reglementările la distanță și igienă să poată fi implementate în cel mai bun mod
posibi toate clasele au fost
impărțite în 2 grupuri (grup * și grup **) și perioadele școlare schimbat.
Fiecare grup vine la școală O SCHIMBARE TOTALĂ și învață acasă.

Zilele schimbătoare în care copilul tău vine la școală până la vacanțele de vară vor fi pornite
Ziua 1 a școlii cu culoare marcată în planificatorul școlii. GRUPUL COPILULUI TĂU ȘI PRIMA
ȘCOALĂ
aflați la timp despre profesorul clasei.
Clasa 3 și Clasa 4

Ajunși la școală: 8:15 - 9:00 a.m.
Timp de învățare: 9:00 - 12:45 p.m.
Sfârșitul scolii: 12:45 - 13:00

Clasa 2 si Clasa 1

Ajunși la școală: 8:15 - 9:00 a.m.
Timp de învățare: 9:00 - 11:45
Sfârșitul scolii : 11:45 am 12:00

Copiii cu riscuri pentru sănătate

La fel ca și adulții, copilul dvs. poate deveni un grup de risc pentru unul din cauza unei boli
anterioare boala severă Covid-19.
Poate că contagiunea este și pentru dumneavoastra.
Membrii familiei cu risc special. Vă rugăm să întrebați medicul pediatru și informați-vă
profesorul de clasă dacă există un risc
crescut.

Prima zi de școală

Copilul tău vine la școală între 8:15 și cel mai tirziu 9:00 AM, astfel încât să nu existe aglomerație
la intrarea in scoala.
Părinții își iau la revedere de la copiii lor din curtea școlii.
Copiii stau sub copertina intrării SINGUR ,FĂRĂ PĂRINȚI ȘI FRATE SAU SORA,pe marcajele la
distanță pictate pe podea și îl
așteaptă admiterea prin supraveghere (întotdeauna doar un copil !!!)

Am avut cea mai mare grijă de siguranța copiilor dvs. în dimineața școlii și pre-planificat, astfel
încât să nu trebuie să vă faceți
griji Măsuri de igienă extinse și curățarea de mai multe ori pe zi, noi reguli și reglementări în
timpul școlii, diverse pauză locații
și ore și multe altele, riscul de infecție pentru copilul dumneavoastra este minim dețin.
Toate acestea se repetă în mod repetat cu copiii dvs. într-un mod jucăuș exersat astfel încât
toată lumea să se obișnuiască
încet.
Din păcate, oferta pentru un prânz trebuie anulată, dar proaspăt făcută și individual rulouri
ambalate cu cârnați sau brânză
de pasăre, fructe și legume, fiecare igienic individual la pachet, oferit. La sfârșitul zilei, copiii tăi
vor fi eliberați de la școală în 15
minute.

Ceea ce trebuie să facem cu toții pentru a reuși ,

pentru ca totul să funcționeze astfel încât să nu vă faceți griji pentru copilul, familia și ceilalți
copiii, profesorii și personalul vor
trebui să respecte noile reguli.Multe reguli, de ex. păstrarea distanței și spălarea mâinilor în mod
regulat sunt copiii voștri
sigur familiar în ultimele săptămâni.
Noi reguli pentru operațiile școlare în aceste timpuri important, îl veți găsi pe pagina principală și
în folderul de post din prima zi
de școală Copilul tău să discute din nou acasă.
Desigur, cu toții suntem conștienți de faptul că aceste schimbări sunt pentru copiii
dumneavoastră și pentru noi toți
necunoscut: copiii, prietenii și profesorii lor înainte de Corona îmbrăcat, împrumutat lucruri și sau ajutat reciproc, s-au jucat
îndeaproape etc.Prin urmare, acum totul va depinde de noi, astfel încât chiar și cei mai mici să se
poată comporta întrasemenea fel încât iei și cu toții rămânem sănătoși

Aceste noi reguli sunt necesare să protejeze pe toată lumea.Daca se intimpla ca cineva dintre
copii dumneavoastra nu se tin de
reguli scoala vă va contacta imediat pentru a vă asigura că sa remedie situatia.Aceasta înseamnă
că este posibi ca
dumneavoastra copilul imediat sa-l luati de la scoala si trebuie sa invete acasa cu dumneavoastra
ca sa nu puna alti copii
si porfesori in pericol.De asemenea Măsurile obișnuite sunt rezervate.

După atâta timp, cu toții așteptăm cu nerăbdare să fim în sfârșit alături ,pentru a putea lucra în
școală și a avea tot posibilul
pentru un început bun de invatat

Vă rog să o faceți și sa ajutați!
Ramaneti sanatosi !!! Salutări amabile, S. Ramberg (rector)

