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Rudolfstetten, Prill 2019

Ftesë për prindërit me fëmijët e tyre
„Me gëzim nxisim – së bashku suksesin shkollor“
E shtunë, 11 Mai, Ora 9.30 – 11.00

Edhe një vit fëmija juaj do të filloj në kopshtin e fëmijëve. Shkolla e Rudolfsteten dëshiron juve
dhe fëmisë së juaj një pregaditje optimale për hyrje në kopshtin e fëmijëve. Edukatorët e
kopështit të fëmijëve në Rudolfsteten do të ju tregojnë mundësitë e thjeshta , të cilat mund të
aprovohen në ditën e përditshme.
Në një tavolin të vogël janë paraqitur mundësitë e të mësuarit dhe ju mund të provoni çdo gjë me
fëmijën tuaj – luajtja e lojrave, mjeshtërija e punës apo gjimnastika - Kureshtja e natyrshme e
fëmijës kurrë nuk mbaron. Me gëzim mund fëmija juaj të mbështetet, në mënyrë që asgjë mos të
ndalojë suksesin shkollor.
Ne gjithashtu duam të ofrojmë mundësi, në një Znüni të shëndetëshme, të cilin fëmijët vetë do ta
pregadisin, të takohemi dhe bashku të bisedojmë.
Ne gëzohemi të mirëpresim ju dhe fëmijun tuaj ne mëngjezin informativ.
Ju lutem regjistrohuni per këtë rast, në mënyrë që të pregadisim një ofertë optimale.
Përshëndetje miqësore
SHKOLLA
RUDOLFSTETTEN-FRIEDLISBERG
Franziska Zwimpfer
Drejtorija e shkollës të kopshtit fëmijëve

Schule Rudolfstetten-Friedlisberg, Kirchweg, schulsekretariat@rudolfstetten.ch, www.rudolfstetten.ch
Tel. 056 648 22 62

Të dashur prindër
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Regjistrimi për mëngjezin informativ
E shtunë, 11. Mai 2019, Ora 9.30 - 11.00
Prindërit: Mbiemri, Emri

________________________________________________________
________________________________________________________

Fëmija: Mbiemri, Emri

________________________________________________________

Gjuha e familjes:

________________________________________________________

Unë mund të ndjeki mëngjezin informativ në gjuhën letrare gjermane:

po 

Unë kam nevojë për një përkthyes:

po 

Gjuha:

____________________________________________________

Ju lutemi dërgoni formularin e regjistrimit nëpërmjet postës ose postës elektronike deri më
10. Prill 2019.
Ju do të jeni të informuar pak para tubimit, në cilin kopsht të fëmijëve do të mbahet tubimi.
Adresa për regjistrim:
Schule Rudolfstetten-Friedlisberg
Kirchweg
8964 Rudolfstetten
schulsekretariat@rudolfstetten.ch

