
 

 

 

      
 
Шановні батьки України! 
ласкаво просимо до Мюнхена! Ми хотіли б підтримати вас і ваших дітей у вашій 
нинішній ситуації та полегшити вам оселитися в Мюнхені. 
 

Для вас відкривається дитячий будинок Kühlschruppe 

щовівторка з 16:00 до 18:00. 
Наші вчителі, вихователі та батьки чекають на вас і запрошують ваших дітей віком від 
2 до 6 років разом майструвати, малювати, співати та танцювати. Якщо не хочете 
брати участь у заходах з дітьми – просто знайдіть час для себе: обмінюватися думками 
з іншими батьками та налагоджуйте нові контакти, спілкуйтеся, отримайте 
інформацію. 
 
Дитячий будинок Kühlschruppe – це дитячий центр з ініціативою батьків який 
знаходеться за адресою: 

Aidenbachstrasse 108 
81379 München. 

Окрім великого саду з різноманітним ігровим обладнанням, у групових кімнатах є всі 
види ігрових та навчальних матеріалів. На кожній батьківсько-дитячій зустрічі на Вас 
чекають напої та їжа. 
 

Пропозиція для вас безкоштовна 
розпочнеться у вівторок, 5 квітня 2022 року. 

 
Для кращої організації: було б добре, якби ви могли зареєструватися у нас 
електронною поштою до п’ятниці до відповідного вівторка (не обов’язково). Будь 
ласка, вкажіть, з якою кількістю людей (дітей/дорослих) ви хочете прийти до нас. 
 
ukraine@kuehlschruppe.de 
 
Через коронавірус на батьківських зборах діє «правило 3-G» (одужав, вакцинований, 
перевірений) з відповідним підтвердженням. 
 
Ми з нетерпінням чекаємо на вас! 
Проїзд: U-Bahn лінії U3 до "Aidenbachstraße"; потім автобус № 63 до «Leutstetteners-
traße». 
 
 
 

Батьківсько-дитячі збори 

для українських сімей біженців 

mailto:ukraine@kuehlschruppe.de


 

 

 

 

Liebe ukrainische Eltern, 

herzlich willkommen in München! Wir möchten Sie und Ihre Kinder in Ihrer aktuellen Situa-
tion unterstützen und Ihnen das Eingewöhnen in München etwas erleichtern. 

Das Kinderhaus Kühlschruppe öffnet für Sie 

jeden Dienstag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr. 

Unsere Pädagog*innen, Therapeut*innen und Eltern erwarten Sie und laden Ihre Kinder, 
im Alter zwischen Zwei bis ca. Sechs Jahre, zum gemeinsamen Basteln, Malen, Singen 
und Tanzen ein, während Sie – wenn sie nicht an den Aktivitäten mit den Kindern teilneh-
men möchten – sich mit anderen Eltern austauschen, neue Kontakte knüpfen, sich informi-
eren oder einfach nur Zeit für sich haben. 

Das Kinderhaus Kühlschruppe ist eine Eltern-Initiative- Kindertagesstätte in der 

Aidenbachstraße 108, 81379 München. 

Neben einem großen Garten mit diversen Spielgeräten stehen die Gruppenräume mit al-
lerlei Spiel- und Lernmaterial zur Verfügung. Bei jedem Eltern-Kind-Treff gibt es eine Klei-
nigkeit zu Essen und zu Trinken. 

Das Angebot ist für Sie kostenlos und startet am Dienstag, den 05.04.2022. 

Für eine bessere Organisation bitten wir um Anmeldung bis zum Freitag vor dem jeweili-
gen Termin, unter: ukraine@kuehlschruppe.de 

Bitte geben Sie an, mit wie vielen Personen (Kinder/Erwachsene) Sie zu uns kommen wol-
len. 

Für den Eltern-Kind-Treff gilt coronabedingt die 3-G-Regel (genesen, geimpft, getestet) mit 
den entsprechenden Nachweisen. 

Wir freuen uns sehr auf Sie... 

 

 

Anfahrt: U3, Aidenbachstr.; Bus 63, Ausstieg Leutstettenerstr. 

Eltern-Kind-Treff 

für geflüchtete ukrainische Familien 
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