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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ СІЧЕНЬ 2023 
Виручка різдвяного ярмарку 
Наш Різдвяний ярмарок 08 грудня 2022 року був красивим та атмосферним заходом, який 
об'єднав усіх дітей та дорослих у нашій школі в період Адвенту та зібрав велику суму коштів 
для Ukraine Aid. Кафетерій, кіоск з глінтвейном та пропозиції класів зібрали в цілому 1406,75 
євро. Ці кошти вже перераховані до Фонду Хааса, який підтримує українців матеріалами, 
одягом та організовує транспорт. Щиро дякуємо за всі пожертви та активну підтримку на 
нашому різдвяному ярмарку. 

Ласкаво просимо до команди 
У січні до команди приєднаються двоє нових колег. Як тільки ми отримаємо контракт, Жанін 
Лузар замінить пані Опперманн на посаді вчителя релігії у 4 класі та німецької мови для дітей, 
для яких німецька мова є другою мовою навчання. Моніка Хайпіпер приєднається до нас 23 
січня в якості вчителя для дітей з особливими потребами на повну ставку, надаючи підтримку 
дітям з особливими потребами. На жаль, оголошену посаду фахівця з соціальної роботи не 
вдалося заповнити. З грудня Жосфіне Зіндель працює в ОГС по два дні у другій половині дня у 
класі "Жираф". 

Закінчення 1-го навчального семестру 
Перше півріччя закінчується 20 січня, коли учні третіх та четвертих класів отримають свої 
піврічні звіти від класних керівників. Для третьокласників цей консультаційний день 
відбудеться у середу, 18 січня, а для четвертокласників - у четвер, 19 січня 2020 року. Будь 
ласка, підпишіть копію табеля і поверніть її дитині не пізніше понеділка, 23 січня.  З врученням 
табелів успішності за півріччя розпочинається також період реєстрації до загальноосвітніх 
навчальних закладів для учнів четвертих класів. Реєстрація можлива за наступним графіком: 
20-27 січня у загальноосвітніх школах, 06-10 лютого у гімназіях, реальних школах та вищих 
школах. Реєстраційну форму діти отримають разом зі шкільним табелем успішності. 
У п'ятницю, 20 січня, заняття для всіх дітей закінчуються об 11.00, після чого ними 
опікуватиметься ОГС у звичному режимі. На новий семестр діти отримають новий підручник 
LOK. 

Батьківське кафе - інформація від пана Фамюллера: 
Шановні батьки, Батьківське кафе стоїть і падає разом з вами. Тому я беру до уваги часті 
відгуки і переношу роботу кафе з понеділка на середу о 8 ранку. Це хороший спосіб обійти і 
без того напружений ранок понеділка, а середина тижня - чудовий час для підбиття підсумків. 
Час і місце проведення залишаються незмінними. З нетерпінням чекаю на зустріч з вами! 

Профілактичні п'єси Зартбіттера 
У вівторок, 17 січня, для учнів 1-х класів буде показана лялькова вистава "Сіна і Тім грають у 
лікаря". Вона навчає дітей правилам шанобливої взаємодії один з одним та зміцнює стійкість 
до сексуальних порушень кордонів з боку однолітків та старших дітей.  
У вівторок, 24 січня, у парафіяльній залі відбудеться вистава "Ganz schön blöd" за п'єсою 
Зартбіттера. Він навчає навичкам протидії сексуальному насильству та зміцнює дівчат і 
хлопців проти залякування та сексуального насильства. На заняттях тема готується і 
обговорюється з акторами після вистави. Діти отримують невеличкий буклет про виставу, щоб 
ви також могли прослухати її разом з дитиною вдома і поговорити про пережите. Ми збираємо 
3,50 євро з кожної дитини за виступ; будь ласка, передайте цю суму вашій дитині до кінця 
цього тижня. 

Наша школа у Ведельшоху 
Ми будемо представлені на параді у вівторок 200 учасниками (105 дітей/95 мешканців) - ми дуже 
раді! Всю подальшу інформацію щодо дати проведення ремесла, пакування верблюдів... ви 
отримаєте від команди підготовки найближчим часом. 
Батьківський захід Loss mer singe 
Багато років тому на кухні пані Хінц було започатковано "Співаючий карнавал" - захід, який 
зараз відомий у Кельні під назвою "Loss mer singe - Пабні хіти сесії". Щороку з'являється 20 
нових кельнських пісень з текстами, які можна заспівати, щоб підготуватися до карнавалу в 
пабі. Цього року також відбудеться ексклюзивний вечір LMS для всіх батьків та співробітників 
школи: У вівторок, 07.02. з 19.00 в Haus Tutt на Ландманнштрассе девіз: співаймо, святкуймо і 
співаймо разом! Якщо Ви бажаєте бути присутніми на заході, просимо Вас до 20.1.2019 р. 
підписати книгу LOK (максимальна кількість на сім'ю - 2 квитки). 
 



 


