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Зустрічі для сімей з дітьми з України
У нашому дитячому садку Sternschnuppe в районі Шпандау, починаючи з 19 травня (19.05.2022) та
кожні два тижні по четвергах з 16.00 до 19.00 відбудуться зустрічі сімей з дітьми з України.
Ми хочемо надати батькам можливість поспілкуватися один з одним за напоями та частуваннями. У
цей час дітям, під наглядом досвідчених педагогів, будуть запропоновані (залежно від погоди: у саду
на території дитячого садка чи групових приміщеннях) різноманітні розважальні заняття. Оскільки
ми є дитячим садком, ця пропозиція особливо спрямована на сім'ї з дітьми дошкільного та
молодшого шкільного віку.
Якщо ви зацікавлені, ви можете зв'язатися з дитячим садком електронною поштою kitasternschnuppe@awo-spandau.de або за телефоном 030 / 375 49 60, або просто прийти, починаючи з 19
травня, кожні два тижні по четвергах з 16.00 до 19:00 години.
Наша адреса: Falkenseer Chaussee 8, 13583 Berlin
Ми будемо раді вас бачити!
Колектив дитячого садка Sternschnuppe
Встречи для семей с детьми из Украины
В нашем детском саду Sternschnuppe в районе Шпандау, начиная с 19-го мая (19.05.2022) и каждые
две недели по четвергам с 16.00 до 19.00 состоятся встречи семей с детьми из Украины.
Мы хотим предоставить родителям возможность пообщаться друг с другом за напитками и
угощениями. В это время детям, под присмотром опытных педагогов, будут предложены (в
зависимости от погоды: в саду на территории детского сада или в групповых помещениях)
разнообразные развлекательные занятия. Поскольку мы являемся детским садом, это предложение
особенно направлено на семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Если вы заинтересованы, вы можете связаться с детским садом по электронной почте kitasternschnuppe@awo-spandau.de или по телефону 030 / 375 49 60, или просто прийти, начиная с 19-го
мая, каждые две недели по четвергам с 16.00 до 19.00.
Наш адрес: Falkenseer Chaussee 8, 13583 Berlin
Мы будем рады вас видеть!
Коллектив детского сада Sternschnuppe

