Të gjith Prindërve dhe të tjerëve me të drejtë edukimi

Büron, Mars 2015

„Burgnest“ - Struktura ditore plotësisht e ndertuar në Büron
Të nderuar Prindër dhe ju me të drejtë edukimi
Nga viti i ri shkollorë „Bürgnest“ është këtu.
E menduar me ktë është një struktur ditore e ndertuar e plotë në shkollën e Büronit,
e cila merr pergjegjësinë e perkujdesëjes së nzënësve duke perfshirë këtu edhe marrëjen
e ushqimit të drekës, (me perjashtim të ditës së Merkurë).
Nën drejtimin profesional të zonjës Iren Frei dhe në hapësirat ku ushtrohen veprimtaritë (mësimi)
në lëndën e Amvisnisë si dhe në hapsirën e Kindergartes
(cerdhës së fëmijëve parashkollorë) e zbrazët dhe në oborrin që kufizohet me terenit për lojra,
fëmijëve ju ofrohen kushte shumë të mira për ta kaluar kohën jasht procesit mësimorë. Pra ju
ofrohet një fole e nzehtë e nevojshme.
Kjo ofertë është shumë ideale për të gjithë prindërit dhe të tjerët me të drejtë edukimi,
të cilët për arsyeje profesionale (kur të dy prindërit punojnë) të cilët kann nevojë
për perkujdesjen e fëmijëve të tyre dhe që pergjegjësinë e përkujdesëjes deshirojnë
ti japin shkollës.
Tryeza e drekës, perpos që ofron mundësinë për tu ushqyer, ajo në kohen e pauzës, fëmijëve ju
krijon mundësinë që kohën ta kalojnë me fëmijët tjerë. Këtu nzënësit kursejn udhtimin nga shkolla
për në shtëpi dhe anasjelltas në kohën e drekës, njikohësisht i rëndësisë së vecant është kontakti
me fëmijët e tjerë në formë loje dhe perfocimi i gjuhës.
Më shumë informata mund të merrni nga sufT-Konzept dhe Tarifliste në faqen e internetit të
shkollës (Schulhomepage), (nën rubrikën „Dokumente“. Nëqotfëse deshironi edhe më shumë
informata, mund të kontaktoni në cdo kohë drejtorinë e shkollës.
Ekipi i „Burgnest“ do ti gëzohet shumë paraqitjeve të shumta deri në fund të muajit Maj 2015.
Me nderime
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