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Kürten, den 09.09.2022 
Шановні батьки,  
 
Хотів би поінформувати Вас про наступне: 
 
Засідання шкільної ради 
Вчора ввечері відбулися збори голів класних рад, на яких було обрано нового голову та 
представників шкільної ради. 
Пані Шрайбер (мама з класу 2б) - нова голова шкільної ради. Заступником є пані Кост 
(мати з 1а), а головою в Ольпе - пані Пітш-Боксберг (мати з 2в та 3в). Щиро дякуємо за 
вашу прихильність і сподіваємося на плідну співпрацю.  
   
Коронарна хвороба  
Прошу Вас повідомити мене, якщо Ваша дитина хвора на Корону. Будь ласка, напишіть 
мені на електронну пошту або зателефонуйте. Офіційного підтвердження надавати не 
потрібно.  
Якщо ваша дитина захворіла на Корону, вона повинна залишатися вдома щонайменше 
5 днів. На 6-й день ваша дитина може повернутися до школи з офіційним негативним 
результатом тесту на громадянство.  
 
Самотестування 
На початку навчального року всі діти пройшли три самотестування "Корона". Якщо ви 
використали всі тести, ваша дитина може отримати нові тести у класного керівника. Будь 
ласка, зробіть відмітку в навчальному плані вашої дитини.  
 
Тиждень цирку 
З 16.01.2023 по 21.01.2023 відбудеться наш цирковий тиждень. Я був би радий, якби 
багато батьків підтримали нас у цьому проекті. Запит діти отримають у поштовій скриньці 
наступного тижня.  
Якщо ви бажаєте взяти участь у тренінгу, ваша дитина в цей час може бути прилаштована 
до школи.  
 
Шкільний фотограф 
26.09.2022 р. шкільний фотограф приїде на обидва майданчики, щоб сфотографувати 
дітей. Всі діти в цей день отримають QR-код, який дозволить переглянути фотографії, не 
виходячи з дому, а також зробити замовлення. Всі діти отримають 16 фото наклейок, 
фото 3в1 13х18 та безкоштовний шкільний квиток. Якщо ви не бажаєте, щоб ваша дитина 
фотографувалася в цей день, будь ласка, повідомте про це класного керівника.  
 
Ситуація з персоналом 
На жаль, мушу повідомити, що класний керівник 3в класу пані Шварцкопф тривалий час 
хворіє і наразі не може працювати в школі. Новим класним керівником 3в класу буде 
наша попередня вчителька з особливими потребами пані Джолк з понеділка, 12.09.2022. 
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Практичний спеціальний освітній супровід дітей з особливими потребами поки що 
візьмуть на себе класні керівники та самі вчителі-предметники. Пані Йолк продовжить 
надавати підтримку своїм колегам у якості радника.  Після осінніх канікул до нас 
приєднається новий вчитель з особливими потребами, який працюватиме в обох 
локаціях. 
Оскільки пані Шварцкопф була єдиним протестантським вчителем релігії в Ольпе, уроки 
релігії на третій та четвертий навчальний рік поки що проводитимуться в екуменічних 
класах.  
На жаль, наш соціальний педагог пані Відемаєр також тривалий час хворіє, тому 
підтримки в класі, а також деяких допоміжних уроків у першому та другому навчальному 
році не буде.  
 
У зв'язку з високим рівнем захворюваності серед персоналу, найближчим часом також 
відбудуться скасування уроків та заміна вчителів.  
Прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації. Ми намагатимемося якомога раніше 
інформувати вас про зміни у розкладі. Будь ласка, щодня перевіряйте навчальний план 
вашої дитини.  
Важливі повідомлення від керівництва школи будуть надсилатися вам електронною 
поштою через голів класних рад.  
 
 
Приємних вихідних 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ann-Marie Braun  
 


