
 
 

 

Шановні батьки школи Stadtteilschule Lohbrügge, 

 

як ми вже повідомляли вас, з 28.11.2022 по 30.11.2022 р. чотири шкільних інспектори 

знайомились з життям і роботою нашої школи. Вони провели чисельні інтерв’ю, оцінили 

опитування, прочитали  наші звіти, а також відвідали більше 80 уроків. На підставі цього було 

підготовлено всебічний звіт про роботу нашої школи. Велика подяка батькам, що взяли участь у 

опитуванні і залишили відгуки про нашу роботу. Підсумки цієї перевірки будуть представлені 

нам у середу, 21 грудня, о 16:30, у актовій залі. На презентації можуть бути присутні усі члени 

шкільної спільноти, тобто учні, їх батьки і співробітники школи. Ми запрошуємо вас взяти участь 

у презентації. Приходьте разом із своїми дітьми та дізнайтеся, у яких сферах ми вже досягли 

високих результатів, а які хотіли б покращити у найближчі роки. Ми чекаємо на вашу участь. 

 

У цьому листі я також хотіла б проінформувати вас про наступні дати: 

 

У вівторок, 20 грудня, через шкільний захід заняття закінчуються о 14:25. 

 

В останній учбовий день, четвер, 22 грудня, заняття закінчуються об 11:30. У цей день заняття 

проводитимуться класними керівниками. 

 

У перший після канікул учбовий день, у понеділок, 09.01.2023, ми почнемо роботу за 

розкладом. 

 

Тиждень з 23.01.2023 по 26.01.2023 є проєктним тижнем.  

 

У п’ятницю, 27.01.2023, заняття не відбуватимуться.  

 

Бесіди про розвиток навчання (LEG) відбудуться у понеділок, 30.01.2023, протягом усього дня, і 

у вівторок, 31.01.2023, у другій половині дня. Заняття у вівторок закінчуються о 13:30. 

 

І знову підходить до кінця рік. Рік, який поставив світ перед великими викликами, наслідки 

яких, звісно ж, відчуваються у нашому повсякденному житті. І все ж, ми намагаємося 

залишатися оптимістами і мислити позитивно. Ми раді, що є для наших учнів надійним 

якорем, що у цей невизначений час ми можемо надати нашим учням острівець безпеки. Ми 

забезпечуємо їм успіх в навчанні і з теплотою супроводжуємо їх. Саме за це й виступає наша 

школа, Stadtteilschule Lohbrügge. Це наша місія, яку ми виконуватиме й надалі. 

 

А тепер давайте насолоджуватись  канікулами. Бажаю всім безліч прекрасних моментів, 

чудових вражень, щастя і здоров’я. Успіхів Вам у Новому році! 

Ми знову зустрінемось з Вами у 2023 році і з тією ж енергією і радістю будемо працювати з 

Вами і Вашими дітьми. 

 

Бажаю усім мирного Нового 2023 року! 

 

З найкращими привітаннями,                                                                              Гамбург, 13.12.2022 

Karin Hofer 


