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Liebe Schulfamilie,
sicherlich haben auch Sie bemerkt, dass der Herbst begonnen und sich das Wetter ganz
plötzlich – und aller Voraussicht nach auch dauerhaft – verändert hat. In der Nacht liegen die
Temperaturen auf dem Hügel bereits nahe dem Gefrierpunkt. Wir möchten Sie deshalb schon
jetzt darauf aufmerksam machen, dass es durchaus sein kann, dass der untere Eingang (Tor
zur Kútvölgyi út am Ende der Waldtreppe) aufgrund der Witterungsverhältnisse in nächster
Zeit gesperrt werden muss. Diese Vorsichtsmaßnahme treffen wir jedes Jahr zur Sicherheit
der Kinder, da auf der Treppe nasser Laub und Glätte eine große Rutschgefahr darstellen
können.
An dieser Stelle möchten wir dem XII. Bezirk danken, dass er weiterhin Personal zur Regelung
des Verkehrs in unserer Umgebung bereitstellt. Wir freuen uns über diese Unterstützung, denn
das Sicherheitspersonal der Schule ist nicht befugt, außerhalb unseres Grundstückes zu
agieren. Die Rückmeldungen über die Anwesenheit und das Auftreten der Sicherheitsleute
auf dem Schulgelände sind weiterhin positiv.
Dem herbstlichen Wetter zum Trotz: Ich wünsche der Schulfamilie ein schönes Wochenende
mit vielleicht auch dem einen oder anderen Sonnenstrahl.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Mahrenholtz
Schulleiter

2016. október 7.
Közlekedési hírlevél / 11. szám
Kedves Iskolaközösség!
Önök is bizonyára észlelték, hogy beköszöntött az ősz, és az időjárás úgy tűnik tartósan is
megváltozott. Éjszakánként a dombon már fagypont körüli a hőmérséklet. Ezért szeretnénk
már most felhívni figyelmüket annak a lehetőségére, hogy a lenti bejáratot (az erdei lépcső
végén, a Kútvölgyi útra nyíló kaput) az időjárási viszonyok miatt rövidesen lezárni
kényszerülünk. Ezt az óvintézkedést minden évben megtesszük a gyerekek biztonságáért,
mivel a lépcsőn komoly csúszásveszélyt jelenthetnek a vizes avar és a fagy.
Szeretnénk továbbá köszönetet mondani a XII. kerületnek, hogy továbbra is személyzet
biztosításával segíti az iskola környékén a közlekedést. Örülünk ennek a támogatásnak,
hiszen az általunk megbízott biztonsági szolgálat munkatársai nem intézkedhetnek az iskola
területén kívül. Az iskolaudvaron belüli jelenlétükkel és fellépésükkel kapcsolatban
változatlanul pozitívak a visszajelzések.
Az őszi időjárás ellenére kívánok szép – azért talán néhány napsugárral tarkított – hétvégét
mindnyájuknak.
Üdvözlettel,
Thomas Mahrenholtz
Igazgató

