Coronavirus - Informații despre părinți ai șefului de educație

Regensdorf, 4 iunie 2020
Dragi părinți
Cu această scrisoare sper să vă informez pentru ultima dată despre pandemia Covid 19 și efectele
asupra vieții școlare de zi cu zi din Regensdorf.
Orientare seara și lecții de vizită la grădiniță, clase 1 și 4 înainte de vacanța de vară:
• S-a anulat seara de orientare pentru grădiniță (este scrisoarea către grădiniță)
• Vizitarea după-amiezii la grădiniță pentru noii profesori de grădiniță are loc (părinții își pot însoți
copiii doar în zona Kiga)
• Lecțiile de vizitare din clasele 1 și 4 nu au loc (nu se amestecă orele!)
• În DaZ-Kiga, părinții și copiii lor sunt invitați separat
Lecții de înot și sport:
• Lecțiile de înot se desfășoară întotdeauna în funcție de orar. Excepție: clasele I în clădirile școlii
Pächterried și Watt (din cauza transportului public).
• Lecțiile de gimnastică și sport au loc fără restricții. Clasele nu au voie să se amestece în vestiare.
Orele lecției:
• Toate orele lecției sunt din nou la programul normal
• Cursurile se adună la punctele de întâlnire din zona școlii înainte de începerea clasei (fără
amestecarea claselor)
• Pauză de la ora 10 este eșalonată
Educație muzicală de bază (MGA):
• Lecțiile MGA din clasa a II-a au loc în funcție de orar
Petreceri de absolvire, excursii, excursii, excursii școlare, tabere:
• Toate ocaziile și excursiile, precum și excursiile și excursiile școlare rămân interzise până la
sărbătorile de vară
• Petrecerile de absolvire exclusiv în asociația de clasă sunt permise în spațiile școlii
• Părinților nu le este permis accesul la evenimentele interne ale cursurilor

Forumul părinților / Forumul părinților și discuțiile cu părinții:
• Toate ședințele și ședințele consiliilor părinților, ale membrilor consiliului de administrație și
forumurile părinților nu vor fi organizate decât în vacanța de vară
• Tot felul de discuții cu părinții se desfășoară prin conferință video sau prin telefon (excepție:
discuțiile despre locația copiilor ISR au loc la școală)
Acces în zona școlii:
• Până la sărbătorile de vară, accesul în zona școlii și la clădirea școlii pentru părinți este strict
interzis

Vă mulțumim pentru înțelegerea și sprijinul acordat în această perioadă dificilă începând cu 16
martie și sper că noul an școlar să poată începe pe 17 august 2020 în „realitatea normală”. Va
doresc sincer o perioada buna de vara!

Freundliche Grüsse
PRIMARSCHULE REGENSDORF
Leiter Bildung
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