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Dragi părinți de clasele 1 - 4,

A doua jumătate a anului școlar, care a început astăzi, este încă supusă condițiilor
speciale ale blocării. În urma explicațiilor ministrului educației, din păcate nu vă pot
oferi nicio speranță de „funcționare normală”. Se pare că reglementările actuale vor fi
inițial prelungite cu încă două săptămâni după 14.02.2020.
Pentru copiii care au fost scutiți de instruirea la clasă, această scutire poate fi
acordată în continuare fără alte cereri. Vă rugăm să informați cadrele didactice
respective despre decizia dvs. pentru perioada de după 14.02.21, deoarece este
posibilă și trimiterea copiilor înapoi la școală după această dată pentru clase
alternative.
Situația de detașare pentru profesorii externi s-a schimbat în a doua jumătate a
anului. Domnul Schöning de la Gymnasium Bruchhausen-Vilsen (marți), doamna
Pape (marți) și doamna Dammann ne vor da cinci lecții fiecare
(Joi) sprijin de la OBS Marklohe.
Datorită zilelor de predare fixate ale cadrelor didactice menționate și a noului orar
asociat, care prevede o schimbare a cadrelor didactice specializate în diferite grupuri
de învățare și respectarea cerințelor ordonanței, trebuie, prin urmare, să schimbăm
modelul de schimbare anterior cu o schimbare zilnică de învățare grupuri pentru a
asigura tuturor copiilor, cel puțin 14 zilnic pentru a permite o predare specializată
adecvată.
Prin urmare, de luni, 15 februarie 2021:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

15.2. – 19.2.
22.2. – 26.2.
Gruppe A

Gruppe B

Oferta pe tot parcursul zilei nu se aplică scenariului B. Reglementările anterioare
privind îngrijirea de urgență rămân neafectate.
Echipa școlii primare din Wietzen este, desigur, conștientă de faptul că situația actuală
de predare este foarte dificilă pentru multe familii. Vă rugăm să mă contactați sau pe
profesorul respectiv pentru mai multe întrebări. În cadrul posibilităților noastre și al
reglementărilor, suntem bucuroși să căutăm soluții.
Cu salutări
Jessica Rosenbrock
(Directoare)

