Добре дошли в дневните центрове за деца Раселбанде и Фрехдаксе
Радваме се, че избрахте нашите детски заведения. За да Ви улесним в началото, сме
подготвили предварително кратка информация.
Какво да направят родителите за детската градина?
Преди да започне посещението на детската градина, следва да извършите няколко неща.
Това включва напр. удостоверение и свидетелство за ваксинация от педиатъра, подписи
под различни декларации за съгласие, като фотозаснемане, разрешение за вземане и др. и
подписан договор с родителите.
Какво трябва да нося всеки ден?
За всеки ден, изпълнен със събития, Вашето дете се нуждае от ежедневна балансирана
закуска, включително бутилка за пиене.
Тъй като ние не прекарваме деня само на закрито, децата Ви винаги трябва да имат дрехи,
подходящи за времето. Особено през лятото са задължителни шапка за глава, както и
слънцезащитен крем! Разбира се, най-лесно тези вещи се съхраняват в раница или чанта, за
която всяко дете има собствена закачалка.
Какво трябва да нося само в определени дни?
Всяка сряда ние ходим с децата в гората. За целта детето Ви има нужда от подходящо
облекло, като гумени ботуши, непромокаем панталон и др. Тъй като всички имат
ограничено място на закачалката, вещите трябва да се носят само в съответния ден и след
това да се прибират вкъщи. Периодично, всеки понеделник на ръката на детето Ви може да
бъде нарисувана рибка. Това означава, че на следващия ден ще отидем на басейн. За тази
цел детето Ви ще се нуждае от бански и чорапи за плуване в този ден. Ние осигуряваме
хавлиени кърпи и надуваеми плувки за ръце.
Кои вещи остават в детската градина?
Някои вещи невинаги трябва да се носят вкъщи, те могат да останат тук, в детската градина.
Те включват например домашни пантофи и дрехи за смяна. Ако детето Ви се прибере вкъщи
с дрехи от детската градина, моля върнете ги изпрани възможно най-скоро.
Моля, съблюдавайте:
Ще получавате цялата допълнителна информация на немски език и комуникацията с Вас
също ще се осъществява на немски език. Ще се радваме да се запознаем с Вас и Вашите деца
и Ви пожелаваме успешен старт при нас!

