Bergheim, 16.11.2022
Шановні батьки,
Нарешті настав час для нашої школи "Фортуна" переїхати в нову будівлю! Ми всі
дуже схвильовані і вже перебуваємо в процесі підготовки до переїзду. Зараз я
хотів би надати вам деяку важливу інформацію про переїзд, щоб ви могли
підготуватися до нього заздалегідь:
ДАТА ПЕРЕМІЩЕННЯ:
27.- 31.01.2023
СЬОГОДНІшня ДАТА:
Пт 27.01.2023
Пн. 30.01.2023
Вт. 31.01.2023
(у зв'язку з переїздом школа та ОГС будуть зачинені для всіх учнів) ПЕРШИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ДЕНЬ У НОВОМУ КОРПУСІ:
Ср. 01.02.2023 - початок занять о 7.50.
НОВА АДРЕСА:
Школа Фортуна | Brieystr. 23 | 50129 Bergheim Я хотів би надати вам, шановні
батьки, деяку довідкову інформацію про переїзд та пов'язані з ним вихідні дні
для ваших дітей:
ПОЯСНЕННЯ
Через затримки (наприклад, проблеми з постачанням обладнання через
пандемію коронавірусу та конфлікт в Україні) переїзд не зміг відбутися під час
літніх або осінніх канікул, як планувалося раніше, без скасування уроків.
Різдвяні свята також стали сюрпризом для студентів.
Про різдвяні свята також не могло бути й мови. З одного боку, в будівлі будуть
проведені фінальні роботи, з іншого - 20 січня 2023 року відбудуться урочистості
з нагоди вручення табелів успішності учням 3-4-х класів.
Це означає, що класні керівники та вчителі-предметники будуть зайняті
підготовкою звітів під час канікул.
Першою можливою датою переїзду були останні вихідні січня. Це було обрано
після консультацій з керівництвом школи.
Як ви можете собі уявити, переїзд школи - це дуже трудомісткий і виснажливий
процес для всіх, хто бере в ньому участь. Все потрібно запакувати, промаркувати
коробки, а потім знову розпакувати в новому приміщенні. Зокрема, класні
кімнати мають бути якнайшвидше відновлені до стану, придатного для навчання,
а приміщення ОГС також мають забезпечувати належний нагляд за учнями.
Іншими словами, все має бути оптимально підготовлено для більш ніж 280 учнів
можуть бути надані.
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У зв'язку з цим, у зазначені три дні необхідно не проводити уроки та не надавати
допомогу з ОГС. Цей захід був узгоджений з відповідним органом шкільного
нагляду.
невідкладна допомога:
Для учнів, які не можуть бути доглянуті вдома або в інший спосіб, ми
надаватимемо невідкладну допомогу з 07.50 год. до 13.10 год. і максимум до
16.00 год. для дітей ОГС.
16.00 год. для дітей ООС. Для того, щоб мати можливість планувати, нам
необхідно отримати від Вас "повідомлення про потребу в екстреній допомозі"
до 22.12.2022 року.
Відповідна форма додається до цього листа батькам, а також, як завжди,
доступна у вигляді онлайн-форми на головній сторінці сайту.
Будь ласка, надсилайте його виключно на ім'я пані Мердон, нашого секретаря:
fortunaschule@bergheim.de.
Ми всі хочемо, щоб новий навчальний рік був спланований і підготовлений
якнайкраще для всіх учнів, а також для вас, шановні батьки, щоб він залишився
позитивним спогадом для всіх нас. Тому просимо вашого розуміння та
підтримки, приглянувши за своїми дітьми вдома у три вищезазначені дати.
Будь ласка, пам'ятайте, що чим менше дітей потребують невідкладної допомоги,
тим більше вчителів та вихователів зможуть допомогти з переїздом та
облаштуванням школи.
Звичайно, ми будемо тримати вас в курсі, коли з'явиться більше інформації про
переїзд.
До того часу я дякую вам за розуміння і бажаю вам усім роздумів у тижні, що
передують Різдву.
З повагою
Britta Bockschewsky
(Директор школи)
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