Підтвердження реєстрації на відпочинок літо 2022
Дорогі діти та дорогі батьки,
Нам приємно, що ви записалися на відпочинок під час літніх канікул. Разом з парафією «4
Kirchen Ovelgönne» ми щиро запрошуємо вас на парафіяльну територію парафії за адресою
Hamelstraße 2 в Oldenbrok.
Ось деяка важлива інформація:
Цей лист підтверджує участь вашої дитини.
Відпускний догляд здійснюється педагогом та юними помічниками.
Опіка відбуватиметься в робочі дні з 1 серпня 2022 року по 19 серпня 2022 року в
парафіяльній залі, в молодіжній кімнаті та на зовнішній території парафії Ольденброк на
Hamelstraße 2.
Догляд гарантований з 7:30 до 13:30. З командою можна домовитися про ранній час прибуття
або пізніший час прибуття.
Непогодний одяг для виходу на вулицю та тапочки або кросівки були б гарними! Якщо погода
хороша, будь ласка, одягніть сонцезахисні засоби та візьміть їх із собою! Просимо також
подумати про захист від кліщів і ввечері перевіряти дітей на наявність кліщів.
Час від часу ми будемо здійснювати піші екскурсії, наприклад, на спортивний або ігровий
майданчик.
Пам’ятайте, що під час рукоділля фарба іноді може розливатися, тому дітям не потрібно
одягати «гарний одяг» для нагляду! Діти часто сумують, коли улюблений предмет псується під
час гри та рукоділля.
Будь ласка, повідомте команду, якщо ви, як законний опікун, не збираєтеся забирати дитину
самостійно. Для цього необхідно назвати імена вихователів. Людина повинна мати можливість
ідентифікувати себе під час збору.
Будь ласка, також повідомте команду, якщо у вашої дитини є проблеми чи потреби, чи
виникли проблеми з доглядом, щоб з ними можна було впоратися якнайкраще.
Якщо ваша дитина має особливі потреби або проблеми з навчанням, було б гарною ідеєю
довіритися вихователю та повідомити його про це, щоб можна було задовольнити потреби
вашої дитини.
У таборі відпочинку також є правила, яких повинні дотримуватися всі, щоб захистити всіх. Це
буде пояснено вашій дитині на місці. Будь ласка, підтримайте команду, попросивши свою
дитину дотримуватися правил. Якщо дитина не дотримується правил, це може призвести до
виключення з опіки.

Будь ласка, дайте своїй дитині щонайменше півлітра напоїв (наприклад, води або спритзера)
у пляшці для пиття. Будемо з дітьми снідати та обідати. Переконайтеся, що ви забезпечуєте
свою дитину достатньою кількістю їжі.
Особливі правила через пандемію Корона:
Хвороба
Якщо під час догляду у вашої дитини з’являються симптоми хвороби, її необхідно негайно
забрати. Хворі діти до догляду не допускаються. Участь можлива знову, лише якщо дитина не
має симптомів протягом трьох днів і може показати щоденний негативний швидкий тест. Для
відшкодування витрат по догляду за дитиною потрібна медична довідка. Якщо ваша дитина
захворіла, повідомте про це до 8:00.
У разі перерви або припинення лікування через Corona витрати будуть відшкодовані
пропорційно.
Контактні дані:
Ваші контактні дані
У перший день догляду переконайтеся, що опікуни мають ваші поточні контактні дані на
випадок надзвичайної ситуації.
Наші контактні дані
З нашими опікунами можна зв’язатися за номером: 0152-0899 1136 або електронною поштою:
ferienbetreuung@ovelgoenne.de
Педагоги на сайті:
Фіння Ліндлофф Запасний: Олександр Мор
Команди:
Дайра Кольвенбах Телка Поппе
Луїза Майєр Маріанна попереджає
Якщо у вас виникли запитання щодо реєстрації та виставлення рахунків, будь ласка, зв’яжіться
з пані Софією Вольфрам за тел.: 04480 82 27 або s.wolfram@ovelgoenne.de
Бажаємо вам і вашим діткам веселих канікул!
Багато привітань
Керолайн Людевіг
Кабінет служби сім'ї та дітей
Тел.: 04480 82 37 або c.ludewig@ovelgoenne.de
Кабінет служби сім'ї та дітей не працює з 13.07.2022 по 05.08.2022 включно.

