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 زاءعاالهالي اال

 

 . يسيئة التدرهو ار الطالب  ظنت ي اكثيرة فحديات و هنالك ت ف  ون مختلوف يكسوم الدراسي  الي , جديدة من  راسدجميع االطفال بدء ال وقت للقد حان ال

 

عة الثانية ايام يكون لدى المجموفيما  ,و الجمعةء ا, االربعاايام االثنينوس ,المجموعة االولى لديها دروف الى مجموعتنين  تعليمية الصفم وف يتم تقسي س

 وع التالي  سب يتم تبادل االيام في اال و الخميس ,الثالثاء 

 ؛

  ول الىوم االتاج الطالب في الي يحوني ,و عن طريق البريد االلكترا صالو ذلك عن طريق االت ة  الصف  /كم بالمجموعة عن طريق مدرس ف يتم اخبارو س 

 جداول االسابيع الماضية . ن ب سوف يلتزموو السادس طالب الصف الخامس  ,ت و الرياضياماني ل اال وادخص متي ت ال تب  كال /ورماال

 

د الصارم  قي نطلب منكم الت   \في ساحة المدرسة حددة  وقات المفي االمتواجدون  ن يكون الطالب ة يجب اى المدرسالى مبن و متسلسل  ل دخول سلس من اج

 وقات هذه االب

 

Klasse      الصف Einlass خول    وقت الد  Unterrichtsbeginn/ -ende و نهاية الدوام    بداية    

4b, 4c, 5a 7.30 Uhr 7.40 Uhr/11.10 Uhr 

3c, 4a, 5b 7.40 Uhr 7.50 Uhr/11.20 Uhr 

3a, 3b, 5c 7.50 Uhr 8.00 Uhr/11.30 Uhr 

1a, 1b, 6a 8.00 Uhr 8.10 Uhr/11.40 Uhr 

2a, 2b, 6b 8.10 Uhr 8.20 Uhr/11.50 Uhr 

Flex1, Flex2, 6c 8.20 Uhr 8.30 Uhr/12.00 Uhr 

 
 ة استراحة دقيق 30الك هنظهر القبل 

 

 غداءون لتناول الو يذهب لى الفور امدرسة عمبنى الر الطالب غادي  هاء الدوام الرسمي نت د ابع

 

    (ورت ه) الـهاء الدوام الى د انت ن بعيذهبو  ى رعايةول علط االطفال الذين لديهم حق الحصفق

 

 وم مدار الي على د رعاية اطفال وجال ي 

د د للقواعفي حال تم تجاهل معتم,مع اطفالكم  ظافة ة سلوك الن , يرجى مناقشهذه ياتالسلوك و داعقوالس يجب اتباع و ر الفيرمن انتشاد الحجل امن 

 نظيمية تعليمية و ت  ذ تدابيرالموضحة فسوف يتم اتخا

 

 (Elternbrief MBJS)حة الريئسية موجودة على الصفظافة الن  واعد ق /  ياتسلوك

 

 درس الصف باالمور التالية اخبار مرجاءا 

 

 (  Sodexoوجبات االكل ) يجب التسجيل في المشاركة في  ـ ـ

 حددة(  ايام مئ ) اختيار الحق في الرعاية في حاالت الطوار ــ

 ( دروس منزلية ) يجب تقديم طلب  ــ 

 

 التحية مع 

 

 أدارة المدرسة  


