REUNIUN – einander begegnen - gemeinsam feiern

Convite informativo
19. fevereiro 2019 – 20:00 H – Aula Ilanz
Queridos Pais

Ilanz é uma das cidades pertencentes aos reformiert, os quais nos últimos anos tem vindo a
organizar alguns eventos. Em Ilanz vai-se realizar a celebração do fecho dos 500 anos em Junho de
2019.
Dia 21 de Junho de 2019 a escola de Ilanz/Glion irá promover um dia para celebração deste projeto
com o tema: "Reuniun-Conhecer uns aos outros-Celebrar Juntos".
Assim vimos por este meio convidar e informar tudo sobre este dia:

A nossa visão:

No centro da "Reuniun", não estará o tema Reformiert,
mas sim a aproximação, crescer juntos.
Trocas de ideias sobre: Religiões, países, juntas de
freguesia, professores e estudantes serão o grande tema
de conversa.
Nesse dia vamos acima de tudo conversar e expor estes
temas.
Conhecer novas culturas, fazer novas amizades, e
demonstrar o que temos de mais valioso no nosso pais.
Nos precisamos de si!
Desde 2014, que Ilanz/Glion se tornou uma cidade
multicultural, com muitas tradições e hábitos que nós
desconhecemos.
A escola de Ilanz/Glion, quer proporcionar a todos os
habitantes a oportunidade de conhecer as culturas e
tradições diversas, para isso precisamos de vocês como
sendo representantes dos vossos países.

Factos
Junta
Habitantes
cidades escolares
Total crianças na escola
Estudantes do secundário
Estudantes da primaria
Crianças ensino pre-escolar
Nacionalidades (inkl. Suiça)

1
4700
5
501
145
252
105
22

Dia de infomacao
11. fevereiro 2019: em Rueun
14. fevereiro 2019: em Duvin
18. fevereiro 2019: em Ruschein
19. fevereiro 2019: em Ilanz
21. fevereiro 2019: em Castrisch
Ficamos agradecidos e contentes
com a vossa colaboração!

Pedimos a vossa comparência pelas 20:00 Horas para
podermos esclarecer melhor e trocar ideias para este
dia.
REUNIUN – conhecer uns aos outros – celebrar juntos
Recebam o nosso convite e informações para este dia.
Com a vossa colaboração este evento poderá tornar-se numa grande aproximação para todos nós.
Cumprimentos, do Grupo de Trabalho REUNIUN
Ser Jan Andrea Bernhard, professor de Rueun e grupo de trabalho Refo500
Nina Casanova, professora deRuschein
Jürg Marguth, pedágogo social todas as cidades
Marc Pfister, professor de Ilanz e Ressortleiter
Susanne Scharf, professora de secundário de Ilanz

