Einwohnergemeinde
Lauterbrunnen

5. informação da Direcção de Escola do Vale de Lauterbrunnen da quinta-feira,
dia 25 de março de 2020

Antecipação das férias da Primavera 2020
Queridos pais, queridas alunas e queridos alunos
Nós vos queriamos informar sobre outras medidas da escola do Vale de Lauterbrunnen.
A Comissão de Cultura e Educação decidiu ontem na reunião que vão ser antecipadas as féria de
Primavera e com isso ajustar às férias habituais do Cantão de Berna.

Novas datas das férias da Primavera 2020 :
sábado, 4 de Abril até Domingo, 19 de Abril 2020

Justificação :
A ordem de férias cantonal preve exepções para comunidades em destinações alpines de turismo.
A causa tem haver com o respeito ao tempo de Pàscoa da area de turismo.
Esta causa não tem lugar na actual situação.
As escolas ficam actualmente fechadas até Domingo, dia 19 de Abril 2020.
Sobre o tempo depos ainda não temos informações actuais. Pensa- se numa transição passo a
passo até as aulas normais.
Os membros da Commisão e a Direcção da escola querem este processo de transição das aulas à
distância até as aulas novamente normais poder fazer ao mesmo tempo como todas as escolas do
cantão de Berna e assim ter uma boa possibilidade de acabar o ano escolar.
Implementação
Isto quer dizer concreto que até sexta-feira, dia 3 de Abril hà aulas à distância e depois começam
as férias da Primavera. Desde são conhecidas as medidas para o tempo a parir da segunda-feira ,
dia 20 de Abril 2020 , nós a informeremos sobre isso.

Por favor informem se também no nosso site : www.schule-lauterbrunnen.ch
Nós vos agradecemos que tomem conhecimento e agradecemos muito cordialmente o seu trabalho
de ensinador. Nós sabemos que muito de positivo para o tempo depois vai repercutir.
Com muito prazer respondemos às suas perguntas.
Om os melhores cumprimentos
Freundliche Grüsse
Schule Lauterbrunnental
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