Bine ați venit în centrele de zi pentru îngrijirea copiilor Rasselbande și Frechdachse
(Gașca veselă și Ștrengarii)
Vă mulțumim că ați ales instituțiile noastre. Pentru a vă ușura într-o oarecare măsură primii pași, avem
pentru dvs. câteva informații prealabile.
Ce are nevoie grădinița de la părinți?
Înainte ca grădinița să poată începe cu adevărat, avem nevoie de câteva lucruri de la dvs. Acestea includ, de
exemplu, un certificat medical și un certificat de vaccinare de la medicul pediatru, semnături pe diverse
formulare de consimțământ, cum ar fi fotografii, drepturi de a lua copilul de la grădiniţă, sau altele
asemănătoare și contractul semnat de părinte.
Ce trebuie să aduc în fiecare zi?
Pentru o zi plină de evenimente, copilul dvs. are nevoie de un mic dejun echilibrat în fiecare zi, inclusiv o
sticlă pentru băut.
Deoarece, în mod sigur, nu ne petrecem ziua doar în interior, copiii dvs. vor trebui să aibă întotdeauna la ei
haine rezistente la intemperii. Mai ales vara, este obligatorie purtarea unui articol pentru acoperirea capului
și aducerea propriei creme de protecție solară! Cel mai simplu mod de a depozita aceste lucruri este,
desigur, într-un rucsac sau într-o geantă, pentru care fiecare copil are propriul cârlig.
Ce trebuie să aduc doar în anumite zile?
În fiecare miercuri mergem în pădure cu copiii noștri. Pentru aceasta, copilul dvs. are nevoie de
îmbrăcăminte adecvată, cum ar fi cizme de cauciuc, pantaloni impermeabili etc. Deoarece fiecare are un
spațiu limitat pe cârlige, aceste articole trebuie aduse doar în ziua respectivă și luate acasă după aceea.
Periodic, în zilele de luni, copilului dvs. i se va picta un pește pe mână. Asta înseamnă că a doua zi mergem la
piscină. Pentru aceasta, în aceea zi, copilul dvs. va avea nevoie de un slip sau de un costum de baie, precum și
de șosete de înot. Prosoapele și aripioarele de înot sunt puse la dispoziție de către noi.
Ce lucruri rămân în grădiniță?
Anumite lucruri nu trebuie să fie luate întotdeauna acasă, ci pot rămâne aici, în grădiniță. Acestea includ, de
exemplu, papucii și hainele de schimb. Dacă copilul dvs. vine acasă cu hainele proprii ale grădiniței, vă rugăm
să le returnați în timp util în stare spălată.
Vă rugăm să rețineți:
Veți primi toate informațiile suplimentare în limba germană, iar comunicarea cu dvs. se va face tot în limba
germană.
Așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem pe dvs. și pe copiii dvs. și vă dorim un început bun alături de noi!

