
Dragi părinți din primul an,
Din moment ce din păcate nu am reușit încă să organizăm o seară de părinți, acum veți primi 
cele mai importante informații prin scrisoare. O invitație la serile primilor noștri părinți din 
septembrie va urma în curând prin dosarul de poștă al copiilor dvs. Vă rugăm să verificați 
dosarul de poștă în fiecare zi. Mulțumesc!

Admiterea la școală luni 31.8. până miercuri 2.9.
Timpul de admitere este zilnic între orele 8:00 și 8:15.
În prima săptămână de școală, de luni până miercuri, un adult (fără frați!) Îl poate însoți pe 
elevul de clasa întâi la un punct de întâlnire din curtea școlii. Acolo veți fi întâmpinați de 
profesorul clasei. Părinții și copiii stau acolo pe puncte pictate la distanță. Toată lumea poartă
o mască!

Rechizite scolare

Toate materialele școlare sunt disponibile de luni, 31 august. până miercuri, 2.9. adus. Părinții
pot ajuta la transportarea lor în curtea școlii.

Etichetați rechizite școlare cu nume acasă !!!

Mască de înlocuire

Vă rugăm să îi dați copilului o mască de înlocuire cu numele lor într-o pungă cu el la școală. 
Acesta va fi depus în sala de clasă în cazul în care masca copilului dumneavoastră se rupe sau 
a fost uitată.

Sfârșitul școlii
Cursurile pentru copiii tăi se termină la orele următoare. Acesta este întotdeauna un capăt 
glisant pentru a evita o mulțime prea mare de elevi pe holuri.
Luni și marți, toate clasele I au întotdeauna 5 ore de lecții. Prin urmare, nu există 
supraveghere luni și marți.

luni
12: 45-13: 00 pm
fără supraveghere
marţi
12: 45-13: 00 pm
fără supraveghere
miercuri
12: 00-12: 15 p.m.
cu supraveghere 12: 45-13: 00
joi
12: 00-12: 15
cu supraveghere 12: 45-13: 00



vineri
12: 00-12: 15
cu supraveghere 12: 45-13: 00
                                                                                                                          Vă rog să întoarceți!

Suport pentru înregistrare
Doar copiii înregistrați au voie să participe. Consultați formularul de înregistrare pe care l-ați
primit pentru înscrierea la școală.

mic dejun

Vă rugăm să oferiți copilului dvs. suficientă mâncare și băutură pentru a lua cu ei la școală. 
Vom lua micul dejun de două ori. În acest moment nu există prânz școlar.

Îmbrăcăminte caldă

Pentru a minimiza riscul de infecție, trebuie să ventilăm sălile de clasă de trei ori în 45 de 
minute. Vă rugăm să vă îmbrăcați copii călduros în consecință.

În ciuda situației dificile în acest moment, vă dorim ca dvs. și copiii dvs. să începeți bine la 
școala noastră și așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem.

Toate cele bune
Echipa dvs. de clasă 1


