
Kedves Szülők!

A hosszú kihagyás után nagy örömmel és szeretettel várunk benneteket a
gyermekekkel együtt a holnapi, első félévet lezáró foglalkozásunkra!

Az elmaradt, január 15-i foglalkozással kapcsolatban azt szeretnénk tudatni
veletek, hogy aki bérletet vásárolt az első félévre, annak a következő félévben
kompenzálásra kerül a tandíjból az elmaradt alkalom díja.

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy az SZMSZ-ben ismertetett, s
jelenleg is érvényben lévő járványügyi szabályozások értelmében a termekben
jelenlévő felnőttek regisztrációja a foglalkozásokon kötelező!

Valamint az is nagyon fontos tudnivaló, minden, 13-ik évét betöltött személynek
kötelező a szájmaszk használata a Meent teljes területén!
Mivel jelenleg az általános iskolák hatodik osztályától a gyerekek részére is javasolt
a szájmaszk használata a folyosón, így szeretnénk erre a lehetőségre felhívni a
figyelmeteket a Meent területén is.

A lenti kávézóban, amikor valamelyik asztalnál helyet foglaltok, akkor természetesen
le lehet venni a maszkot, s a teremben a pedagógusok is levehetik azt a könnyebb
kommunikáció elősegítése érdekében.

A bejáratnál található kézfertőtlenítő használata belépéskor szintén kötelező! A
termeket folyamatosan szellőztetjük, ezért mindenkit arra kérünk, hogy szükség
esetén gondoskodjon a gyermekek meleg ruházatáról!

Helyszín: De Meent ontmoetingscentrum, Orion 3, Amstelveen, 1188 AM

Megközelítés az 25-ös villamos Meent megállójánál vagy a 174-es busz Praam
megállójánál. A parkolás a környező utcákban ingyenes.

Az iskolás csoportok foglalkozására a pedagógusok 10:00 órakor felkísérik a
gyerekeket a terembe. Gyülekező a lenti kávézóban.

A baba és óvodás csoportok esetében kérjük, hogy csak egy szülő kísérje a
gyermeket a terembe, s minél rövidebb ideig tartózkodjon a fenti folyosón
(kivéve a baba csoportot)! Külön kérés, hogy minden szülő, aki a gyermeket
kíséri vagy a teremben tartózkodik, viseljen orrot-szájat eltakaró maszkot a
teljes időtartam alatt!

További fontos információ, hogy a termeket 13:00 órakor tisztán és
rendezetten át kell adnunk az utánunk érkező bérlőknek, így a
foglalkozást 12:45-kor be kell fejezzük, hogy elegendő idő maradjon a termek
kiürítésére és rendbetételére!



Kérjük, hogy a Mackó, Bóbita és iskola-előkészítő csoportba beosztott
gyerekek szülei 12:45-kor jöjjenek fel a gyerekekért!
A Szerafin és Mikkamakka csoportok pedagógusai 12:45-kor a
gyerekeket a lenti aulába kísérik. Kérjük, hogy itt is időben várjátok a
gyerekeket, hogy a pedagógusok a termeket időben rendbe tudják
tenni!

Előre is köszönjük a segítségeteket és megértéseteket!

Szeretettel várunk mindnyájatokat holnap!

Üdvözlettel,
A Pedagógusok


