
 

 

 

Дорогі матусі та діти, які знайшли прихисток у Harlaching! 

 

Ми б хотіли надати Вам та Вашим дітям можливість познайомитися, обмінятися ідеями, 

потоваришувати та підтримати один одного.  

Ідея полягає в тому, щоб надати можливість дітям бавитися разом, а у матусь щоб був час для себе та 

спілкування. 

 

Для цього ми запрошуємо Вас та Ваших любих дітей по п'ятницях, починаючи з 01.04.2022, з 11.15 до 

приблизно 13.30, одразу після школи приходити до приміщення церкви Heiligen, що знаходиться біля школи 

Rotbuchenschule. 

Наразі нам все ще потрібна наявність Ваших сертифікатів вакцинації або одужання та маски FFP2. 

 

Разом з нашою директоркою Frau Winter, ми б хотіли створити трохи спокою та затишку, особливо для дітей. 

Я сама є мамою хлопчика- першокласника школи Rotbuchenschule, який шаленіє від футболу, і я сподіваюся, 

що Ваші діти незабаром почуватимуться  комфортно та безпечно в шкільному середовищі. 

 

Я з нетерпінням чекаю на Вас усіх. 

Я буду рада зустріти Вас біля центрального входу школи і піти з Вами до церкви (Bienenkorb 2, 81547 

München). 

 

З найкращими побажаннями,  

Helen Lieglein. 

 

 

Liebe Mamas und Kinder, die in Harlaching Zuflucht gefunden haben. 
 

Wir möchten Ihnen und Euren Kindern die Möglichkeit geben sich gegenseitig kennenzulernen, 

auszutauschen, anzufreunden und gegenseitig zu unterstützen. 

Die Idee ist, den Kindern gemeinsames Spielen und den Müttern eine Zeit für sich und unter sich zu 

ermöglichen. 
 

Dafür laden wir Sie mit Ihren Kindern herzlich ein, freitags ab dem 01.04.2022 ab 11:15 bis ca. 13:30 Uhr 

direkt nach der Schule in die Räumlichkeiten der Heiligen Kirche direkt neben der Rotbuchenschule 

Schule zu kommen. 

Aktuell benötigen wir noch den Impf- oder Genesenennachweis und zum Betreten der Räumlichkeiten 

FFP2 Masken. 
 

Unsere Direktorin Frau Winter und ich möchten ein wenig Normalität und Unbeschwertheit schenken, 

insbesondere für die Kinder. Ich selbst bin Mutter eines total fußballverrückten Jungen in der ersten 

Klasse der Rotbuchenschule und wünsche mir, dass Ihre Kinder sich auch bald wohl und sicher fühlen 

im Umfeld der Schule. 
 

Ich freue mich wenn Sie alle kommen. Gerne treffe ich Sie am Haupteingang der Schule und gehe 

gemeinsam mit ihnen zur Kirche. (Am Bienenkorb 2, 81547 München). 
 

Herzliche Grüße 

 

Frau Lieglein 

 


