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Шановні батьки/опікуни дітей школи Україна Тілбург ПО. 

У цьому посібнику ви знайдете всю інформацію, яка важлива для батьків дітей, які 

ходять до школи. 

Все, що стосується шкільних годин, канікул, зустрічей тощо, можна знайти тут. Якщо є 

ще питання  ви, звичайно, завжди раді в нашій школі. 

Навчальний рік 2021-2022 

Навчальний рік триває з 31 серпня 2021 року по 22 липня 2022 року 

Ми почнемо нашу школу з 9 травня 2022 року до 22 липня 2022 року. 

У нас є три класи: 

Молодший клас 

Групові викладачі: 

Юффрау  Лаура (понеділок і вівторок), юффрау Маріке (середа, 

четвер, п'ятниця) Допомога: 

Юффрау Лара (понеділок і вівторок) 

Середнiй клас 

Груповий викладач: 

Юффрау Ніккі (з понеділка по п'ятницю) 

Допомога: 
Юффрау Ріа (понеділок, вівторок, середа), юффрау Лара (четвер, п'ятниця) 

Вищий клас 

Групові викладачі: 

юффрау Маріска (вівторок, середа), Манiр Йоріс (четвер, 

п'ятниця) Допомога: 

Юффрау Ліндсі (з понеділка по п'ятницю), Манiр  Кес  (понеділок) 

Доступна для запитань / реєстрацій  у середу та четвер - юффрау Лаура 

 

 

 

 



Шкільні години 

Понеділок 

08.30 год.-14.30 год. 

Вівторок 

08.30 год.-14.30 год. 

Середа 

08.30 год.-14.30 год. 

Четвер 

08.30 год.-14.30 год. 

П’ятниця 

08.30 год.-14.30 год. 

Бажано бути у школi з 08.20 ранку, щоб уроки могли початися о 08.30 ранку. 

У понеділок, вівторок, середу, четвер і п'ятницю опівдні діти їдять в школі. 

Принесіть свою їжу і напої. 

На ранкову перерву учнi можуть принести фрукти і сок. 

Святкові та вихідні дні. 

Травневі свята: з 25 квітня по 6 травня 2022 року (2 тижні) 

День Вознесіння: 26 та 27 травня 2022 року (четвер і п'ятниця) 

П'ятидесятниця: 6 червня 2022 року (понеділок) 

Літні канікули: з 23 липня по 4 вересня 2022 року 

Останній день навчання в школі - 22 липня (до 11:30) 2022 

Новий навчальний рік знову стартує в понеділок, 5 вересня 2022 року 

Спорт 

Молодша шкільна група потребує легкого взуття тренажерного залу 

(мокасини або з липучкою), які залишаються в школі. 

Середній і вищий класи будуть тренуватися по середах і п'ятницях в 

тренажерному залі або на вулиці. 

Діти повинні взяти з собою шорти, футболку і взуття  для тренажерного залу. 

 
 



Подорож 

Іноді ми робимо подорож з усією школою. Заздалегідь ви отримаєте лист з 

інформацією про те, куди ми йдемо і в який час ми повернемося. 

Перерва 

На ранкову перерву і обідню перерву діти можуть принести їжу і напої. 

Ми вважаємо, що важливо, щоб діти були здоровими 

Ми вважаємо, що фрукти і бутерброди дуже підходять для цього. Ми також 

вважаємо, що фруктовий сік для пиття є хорошим вибором. Ми не хочемо, щоб 

діти приносили колу, енергетичні напої або іншi  сорти лімонаду. 

Щоб почати день добре, ми вважаємо, що важливо, щоб діти добре снідали, перш 

ніж вони йдуть до школи. 

Кілька разів у цьому навчальному році ми організуємо спільний сніданок з усіма 

дітьми в школі. 

Ми вважаємо, що важливо коли дiти вчасно лягають спати вчасно ввечері; 

В іншому випадку вони не будуть придатні  вранці  добре навчатися в школі. 

Коли діти святкують свій день народження в школі, приємно, якщо ви 

даєте фрукти ні печива, ні солодощів, . 

Звичайно, ви завжди раді в школі, якщо у вас є інші питання. 

З повагою, також від імені всіх членів команди, Ніколь Клеменс. 


