Wasza Bäke Schulstation wita serdecznie: Was kochane dzieci i Waszych Rodziców. Dzień dobry!
My, Wasza „Schulstation“ to : Lena Schoenrock, Thomas Besser i Angelika Morbach.
Czas, w którym obecnie żyjemy, jest wyjątkowy i dla wszystkich trudny.
My sami to też obserwujemy jak i często słyszymy w wiadomościach, że nauka w domu dzieciom
przychodzi z trudem. Dlaczego? Dzieci nie mogą chodzić regularnie do szkoły. Nadto brakuje im
obecności przyjaciół, koleżanek i kolegów. Nagle znowu trzeba zachowywać odległość od siebie np.
na placu zabaw. Również rodzice są w tych czasach przeciążeni wieloma problemami. Często nie
mogą zwyczajnie jechać do pracy, muszą pomagać dzieciom w nauce, nieraz wręcz nauczać.
I dlatego też zadaliśmy sobie pytanie:
Dzieci ! Rodzice! Jak sobie z tym radzicie, jak się w tej sytuacji czujecie?
Dochodzi do tego i to, że nie wiemy przecież jeszcze dokładnie, co będzie dalej.
Nawet jeśli w najbliższym czasie wrócicie do szkoły, to lekcje nie będą odbywać się normalnie, tak jak
dotychczas byliście przyzwyczajeni.
Ale jedno jest pewne: Lena, Thomas i ja jesteśmy codziennie tutaj w szkole.
Jeśli potrzebujecie dodatkowego wsparcia albo po prostu chcecie z kimś pogadać, bo Wam wlaśnie
korki wysiadają lub sufit spada na głowę - zapraszamy do nas!
Wiecie przecież, gdzie nas znaleźć? W naszej „Schulstation“!
Niektórzy z Was w ostatnich tygodniach już u nas byli : w pojedynkę, razem z kolegą lub koleżanką z
tej samej klasy albo też z rodziną.
Jesteśmy tu dla Wasdziecko , rodzic, każdy kto potrzebuje pomocy, obojętnie czy w nauce, czy, aby po prostu
porozmawiać jest mile widziany!
Skontaktuj sie z nami:
Można to zrobić na trzy sposoby:
1. Zadzwoń do nas pod numer 844 164 41 lub 0152086 914 37
2.

Wyślij maila, na nasz adres email:

a.morbach@tandembtl.de
t.besser@tandembtl.de
lena.schoenrock@tandembtl.de
3. Jesteśmy też na Skype od wtorku do piątku między godziną 10:00 a 12:00.
Skype: baekerei1
Czekamy na Ciebie! Do zobaczenia !

