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Дорогі батьки, 
Час прийшов, і наприкінці тижня ми спакуємо всі наші коробки та переїдемо до нової будівлі 
з 27 по 31 січня 2023 року. Відтепер наша адреса буде такою: 
Fortunaschule - Brieystr. 23 - 50129 Bergheim. Далі я хотів би надати вам важливу інформацію 
щодо переїзду та першого навчального дня в середу, 01.02.2023. 
 
З п'ятниці 27.01.23 по вівторок 31.01 включно. 
Школа закрита, тому всі учні вільні від уроків. Невідкладна допомога надаватиметься у старій 
будівлі на вулиці Тонненберг (реєстрація до 22.12.2022 р.). 
 
Середа 1 лютого 2022 року - 4-е заняття з 7.50 до 11.20 - відбудеться ОГС. 

 Всі учні приходять на заняття в "стару будівлю школи" у звичний час. 
 Разом із вчителями класи збираються на шкільному подвір'ї. 
 щоб попрощатися зі "старою шкільною будівлею", ми всі разом співаємо пісню . потім 

ми всі разом йдемо з вулиці Ам Тонненберг до нової школи на Брайштрассе. 
 і переїжджаємо в нову будівлю 
  

Важлива інформація для вас як батьків: 
Переїзд дітей зі старої будівлі до нової був свідомо спланований нами, як описано вище, 
виключно з дітьми. Ми хотіли б дати дітям можливість познайомитися зі школою та дорогою 
до нового класу разом зі своїми класними керівниками. Разом зі своїми вчителями діти 
досліджуватимуть нову будівлю. 

За останні кілька тижнів хвилювання і цікавість дітей зростала і зростала, і особливо молодші 
діти потребують часу і структури, щоб освоїтися в новій будівлі. Загалом у нас 288 дітей та 
понад 20 вчителів і співробітників ОГС, яким потрібно звикнути до нового середовища. Будь 
ласка, зрозумійте, що неможливо надати всім батькам можливість познайомитися одночасно 
з переїздом дітей до школи. Тоді на 1 лютого в школі буде до 900 осіб. Це призвело б до хаосу 
і забрало б особливий характер цього дня для дітей. 

Звичайно, ми усвідомлюємо, що вам, як батькам, також цікаво, де навчатимуться і 
проводитимуть багато часу ваші діти з 01.02.2023 року. Для того, щоб дати вам можливість 
познайомитися з будівлею в невимушеній обстановці, всі батьки будуть запрошені на 
батьківські збори через класних керівників напередодні Карнавалу. 

Офіційне святкування інавгурації відбудеться під час тижня циркових проектів у п'ятницю, 28 
квітня 2023 року. Звісно, ви отримаєте більше інформації про це. 

Ми з нетерпінням чекаємо можливості представити будівлю всім вам у вищезгаданий час і 
сподіваємося на ваше розуміння і терпіння до того часу! 
 

Britta Bockschewsky  
(Schulleiterin)   
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