
48. Grundschule in Pankow  
Tel.: 030 / 437 70 573 
Berlin, Bezirk Pankow  
Conrad-Blenkle-Str. 20, 10407 Berlin 
 
 

Verkehrsverbindungen:                                 Förderverein:  
S-Bhf. Landsberger Allee Verein zur Förderung der Montessoripädagogik 

Achtung: Schule wird bei Googlemaps  in der Grundschule im Blumenviertel 
nicht korrekt angezeigt IBAN: DE80 1007 0024 0327 4057 00 

Schule befindet sich Conrad-Blenkle-Str./       

Cotheniusstr.  ggü. der Hausnr. 60  

 
Subiect: Regulile casei noastre și alte reguli importante  
 
Dragi părinți, dragi copii,  
 
Bine ați venit la școala noastră! Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dumneavoastră 
și cu copilul dumneavoastră. Suntem recunoscători pentru sfaturi despre cum putem 
să ne îmbunătățim și mai mult munca.  
Regulile casei sunt o parte importantă pentru noi. Aceștia le oferă copiilor siguranță, 
protecție și orientare. Vă rugăm să citiți regulile casei împreună cu copilul 
dumneavoastră. Puteți găsi regulile casei și în clădirea școlii sau pe pagina noastră de 
internet www.03g48.de .  
 
"Nu iau la școală decât lucrurile de care am cu adevărat nevoie la școală", este scris 
în regulile casei noastre. Orașul Berlin nu plătește pentru lucrurile sparte sau furate  
care nu sunt necesare la școală (de exemplu, smartphone-uri, obiecte de valoare, 
haine de valoare). 
 

 
 

Următoarele aspecte sunt importante pentru siguranța în educația fizică: 
 

http://www.03g48.de/


 

 

 Copiii au nevoie de îmbrăcăminte sport și pantofi de gimnastică de interior cu 
talpă ușoară. Gimnastica în șosete este periculoasă 
 
 
 

 În timpul lecțiilor de educație fizică nu se poartă bijuterii. Bijuteriile trebuie 
lăsate acasă sau acoperite cu bandă adezivă.  

 
 
 

 Părul lung trebuie să fie legat cu un elastic. 

 
 
 

 Copilul dumneavoastră nu poate participa la lecțiile 
de educație fizică sau de înot? Vă rugăm să ne dați 
o scrisoare sau scrisoarea de la medic.  

 
 
 
 
 
Sperăm să vă bucurați de timpul petrecut la școala noastră.  
Toată lumea trebuie să respecte regulile casei. Vă rugăm să semnați că dvs. și 
copilul dvs. ați citit, ați înțeles și veți respecta regulile casei.  
 
 
 
Cu stimă  

 
Sandra Scheffel  
director interimar  
 
Am citit și am înțeles regulile casei și celelalte reguli: 
 
  
___________________       ____________________             _________________  
Data       Semnătura părinților     Semnătura copilului  
 
Vă recomandăm să faceți o copie a acestei scrisori. 
 
 

 


