Einwohnergemeinde
Lauterbrunnen

4. Informação da Direçcão da Escola do Vale de Lauterbrunnen da quinta-feira,
dia 19. de Março de 2020

Medidas suplementares da escola do Vale de Lauterbrunnen
Possibilidades de Accompanhamento das alunas / dos alunos
Queridos pais, queridos alunas e alunos
Nos queriamos informar-vos sobre medidas supplementares da Escola do Vale de Lauterbrunnen
e da Comunidade também:
Campos Desportivos de Lauterbrunnen estão suspensos, fechados
Os campos desportivos perto da Escola de Hohsteg e perto da Escola velha em Lauterbrunnen são
fechados.Com esta medida nós queremos evitar o agrupamento de maiores grupos de crianças ou
o agrupamento de vários grupos de crianças.
Area da Escola de Wengen fechada
Os arredores da Escola de Wengen também são fechadas.Tambem aqui nos queriamos evitar que
se juntam maiores grupos de crianças, ou varios grupos de crianças.
Tempos de Aula e as tardes
Nos esperamos que as crianças ficam de manhã em casa até às 12 horas e trabalham nos seus
deveres da aula à distância (3.-9. Klasse). Nós pedimos a vos todos de ocuparem as suas crianças
no tempo livre. Por favor tomem atenção que eles estão sempre com os mesmos amiguinhos e que
outros grupinhos nao se encontrem no mesmo lugar, (por exemplo perto da Escola, espaço a volta
da Escola).
Não mais de 2-3 crianças devem encontrar-se, e sempre os mesmos se juntarem.

Possibilidades de acompanhamento para Alunas e Alunos
Nós vos informamos autra vez sobre as nossas possibilidades de acompanhamento .Isto pode por
exemplo na Escola acontecer em muito pequenos grupos de ( 2-3 alunas / alunos) das 08:00 Horas
até as 12:00 Horas em Lauterbrunnen e Wengen.
Para o acompanhamento estão responsàveis os colaboradores da Tagesschule e alguns
professores.
Pode aceitar esta possibilidade, se percisar, por favor telefona a Christina Morgenegg, Directora da
Tagesschule, Nr : 079 125 05 12
Por favor informa- se regularmente no nosso site: www.schule-lauterbrunnen.ch
Eu agradeco a sua atenção e colaboração.
Com todo o gosto respondmos às suas perguntas. Com os nossos melhores cumprimentos
Freundliche Grüsse
Schule Lauterbrunnental

Rolf Possel
Schulleiter
Schule Lauterbrunnental
Rolf Possel  Schulleiter
Hohsteg 145  3822 Lauterbrunnen

Tel 079 860 51 84
rolf.possel@lauterbrunnen.ch
www.schule-lauterbrunnen.ch

Seite 1 von 1
200319 Elternbrief 4 Corona Port

