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Батькам/опікунам українських дітей  
4-12 років. 
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наш номер 
посилання: 

2022-241651  

номер документа:  виконано: Йоріке Бергуйс 

тема: Інформація про початкову 
освіту 

номер телефону: (0573) 28 92 22 

 
 

Шановні батьки, опікуни, 

 

Маємо гарні новини для вас і ваших дітей віком від 4 до 12 років. Із вівторка, 7 червня, вони 

зможуть відвідувати школу в Vennegötte в Лохемі. Вони навчатимуться у спеціальних мовних 

класах для дітей з України. У середу вранці, 1 червня, ви можете відвідати школу та 

зареєструвати свою дитину. У цьому листі ви знайдете практичну інформацію. 

 

Уроки ведуться голландською мовою 

У школі діти навчаються за програмою, за якою їх навчає голландський учитель. Таким чином 

вони вивчають голландську мову. Діти раннього віку (4-6 років) навчаються за темою та в ігровій 

формі. Дітей 6-12 років навчають нідерландській мові, читанню, арифметиці та словниковому 

запасу. Їхня програма відповідає програмі мовної групи, яка вже є у Vennegötte. Діти з різних 

країн тут вивчають нідерландську мову. Крім цього, ми також шукаємо можливості забезпечити 

освіту українською мовою. 

 

Розташування 

OBS de Vennegötte 

Пірсонплейн 23 

7242 JA Лохем 

(0573) 25 20 00 

 

Дата початку – вівторок, 7 червня 

Школа відкриває свої двері у вівторок, 7 червня. Ваша дитина може почати з цієї дати. Діти 4-6 

років відвідують гурток дитячого садка. Вони можуть відвідувати школу з понеділка по п’ятницю 

з 7 червня до літніх канікул. Літні канікули починаються 8 липня. 

Для дітей 6-12 років ми можемо запропонувати навчання з понеділка по середу. Ми повідомимо 

якомога швидше, чи зможемо ми забезпечити більше навчальних днів. 

 

Шкільні години такі: 

Понеділок з 8.30 до 14.30 

Вівторок з 8.30 до 14.30 

Середа з 8.30 до 12.15 

Четвер з 8:30 до 14:30 

П'ятниця з 8:30 до 14:30 
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Години відвідування 

У середу вранці, 1 червня, можна познайомитися зі школою. Запрошуємо з 9.00 до 12.00. Ви 

можете зазирнути в клас, де навчається ваша дитина. Ви також можете задати будь-які 

запитання. На місці ви можете заповнити анкету, щоб школа могла зареєструвати вашу дитину. 

В середу вранці, 1 червня, вам треба добиратись самотужки до школи. 

 

Якщо ви не можете прийти до школи в середу вранці, 1 червня 

Ви не можете прийти до школи в середу вранці, 1 червня? Але ви хочете зареєструвати свою 

дитину (дітей)? Будь ласка, надішліть електронний лист на адресу 

i.steenbruggen@poolsterscholen.nl. Ми надішлемо вам форму, за допомогою якої ви зможете 

зареєструвати свою дитину (дітей). 

 

Літній відпочинок 

У п’ятницю, 8 липня, у школах муніципалітету Лохема починаються літні канікули. Відтоді уроків 

не буде. У понеділок, 22 серпня, знову розпочнуться мовні заняття. 

 

Транспорт 

• Дітей, які проживають в районі Лохем (розташування de Scheperskamp, Europarcs або за 

приватною адресою), батьки/опікуни повинні доправити до школи власним транспортом. 

 

• Для дітей одного з інших муніципалітетів Лохема муніципалітет забезпечує транспорт до 

школи та зі школи принаймні до літніх канікул. 

 

Транспорт після літніх канікул 

Після літніх канікул для всіх дітей діятимуть звичайні правила шкільного транспорту. Більше 

інформації про шкільний транспорт можна знайти на веб-сайті 't Baken (www.bakenlochem.nl). 

Додаткову інформацію про це ви отримаєте пізніше. 

 

Не соромтеся звертатися до нас 

Маєте запитання щодо годин відвідування чи реєстрації? Тоді, будь ласка, зв’яжіться з Інгрід 

Стеенбругген, i.steenbruggen@poolsterscholen.nl   

 

З повагою, 

 

Йоріке Бергуйс 

 

Радник з питань молоді та освіти 

mailto:i.steenbruggen@poolsterscholen.nl

