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Familientreff’de Gençlerin, Velilerin, Çocukların ve Yaşlıların  

güzel bir ortamda  buluştuğu bir yerdir. 

 

Familientreff’deki seçenekler: 

 Bebeklerin Buluşması (Doğumdan 8 aya kadar,velilerin 

bebekleriyle buluşması ve başka veliler ile tanışmasıdır) 

 Emekleme Grubu (8 aydan 1,5 yaşına kadar, Velilerin 

çocuklara buluşup, oyunlar oynadığı, şarkılar söylediği ve 

bilgiler paylaştığı yerdir) 

 Ufak çocukların bakımı (1,5 yasından 3 yasına kadar, 

çocukların bir bakıcı ile yalnız kaldığı ve Anaokuluna 

hazırlandığı yerdir) 

 Veliler için açık Kahve (Tanışmak ve bilgi paylaşmak için) 

 Herkes için bedava Almanca kursu 

 Yaz Tatillerinde çocuk bakımı(Yaz tatillerinde 3 yasından 

10 yasına kadar çocuk bakımı Saat 7:30 den 13:30 veya 

16:30a kadar, öylen yemeği istek üzere) 

 Çocuklarını yalnız büyütenler Grubu (Özel bilgi ve yardım) 

 Çocuğunuza günlük Bakıcı aradığınızda yardımcı 

olunacaktır 

 Çocuklarınızın Eğitim konusu hakkında soracağınız 

sorulara cevab bulabilirsiniz 

 

DAHA FAZLA BILGI EDINMEK ICIN BIZI ARAYABILIRSINIZ 

 

SAYGILARIMLA: NAGIHAN ERDOGAN 

Tel.: 07551 301275 
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