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GGS Burgschule
Offene Ganztagsschule
Im Klarenpesch 12-14
50226 Frechen

Αγαπητοί γονείς του Burgschule,
στο σχολείο µας ξεκίνησε από τα τέλη Μαρτίου 2015, µε επιτυχία, ένα πρόγραµµα «λογαριάζω
αστραπιαία», δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά σας για µια επιτυχή µάθηση στα
Μ αθηµατικά.
Το πρόγραµµµα αυτό εξάσκησης αποτελεί για την Πρώτη µέχρι την Τέταρτη τάξη, το θεµέλιο για τη
διδασκαλία των Μαθηµατικών στο σχολείο µας.
Στόχος είναι η αποµνηµόνευση βασικών γνώσεων αριθµητικής.
Η εξάσκηση πρέπει να γίνεται στο σπίτι.
Για να µπορεί το παιδί σας να εξασκηθεί ουσιαστικά, χρειάζεται έναν «προπονητή» Μαθηµατικών.
Μπορεί να είναι οι γονείς, µεγαλύτερα αδέλφια, ο παππούς ή η γιαγιά, γείτονες, οικογενειακοί φίλοι.
Στη συγκέντρωση γονέων που θα πραγµατοποιηθεί, θα µπορέσετε και οι γονείς αλλά και οι
«προπονητές» να πληροφορηθείτε πώς θα εξασκήσετε καλύτερα το παιδί σας.
Παρακαλούµε πολύ να παρευρεθείτε σε αυτή τη συνάντηση, έστω κι αν ήσασταν
παρόντες στην τελευταία συγκέντωση γονέων!!!
Το υλικό εξάσκησης θα το πάρετε στη συνάντησή µας αυτή, διότι µόνο µετά από µια σωστή
ενηµέρωση θα έχει νόηµα η όλη δουλειά!
Τέσσερις δάσκαλοι στο σχολείο µας, θα προσφέρουν µια εισαγωγική ενηµέρωση στους
«προπονητές». (κυρία Lunkwitz: πρώτη τάξη, κυρία Stettler: δευτέρα τάξη, κυρία Meyer: τρίτη τάξη,
κυρία Riemer: τετάρτη τάξη)
Όλοι οι συνάδελφοι-δάσκαλοι του σχολείου µας αλλά και το προσωπικό του OGS είναι πρόθυµοι να
βοηθήσουν και να παρέχουν συµβουλές.
Ηµεροµηνία : Τετάρτη, 28.10.2015
Ώρα: 19.30
Αίθουσα: κτίριο 1, 2ος όροφος
Βοηθήστε το παιδί σας - µε τακτική εξάσκηση θα γίνει καλύτερο στα Μ αθηµατικά!
Αν είναι δυνατόν, φέρτε µαζί σας κάποιον που γνωρίζει γερµανικά , για να σας
µεταφράζει όλα όσα θα ειπωθούν!!!
Με φιλικούς χαιρετισµούς
Anette Schulte, διευθύντρια
" -----------------------------------------------------------------------------------------------------Όνοµα µαθητή _____________________________________________ τάξη __________
Όνοµα «προπονητή»: _________________________________________________________
Θα παρευρεθώ στη συγκέντρωση µε ______ άτοµα.
________________

_______________________________________________________

Ηµεροµηνία

Υπογραφή γονέα / κηδεµόνα

