Наталя, мама двох дітей школи
Щиро дякуємо організаторам школи! Дуже приємні вчителі, програма відповідає вивченню
мови для двомовних дітей, з легкістю сприймається дітьми, діти зацікавлені. Уроки мови
чергуються з малюванням, співами, є перерва. Гарне відношення до моїх дітей, затишне
приміщення. Доступна ціна.
Ми живемо в Кантоні Тургау, мусимо трохи їхати, але то того варте! Під час уроків спілкуємось
з прекрасними батьками та займаємось англійською мовою.
В нас затишно та приємно, за 10 років життя у Швайцарії не відчувала себе так приємно в колі
українців. Така в нас маленька Україна!
Із підтримкою Українського Товариства в Швайцарії, яке існує вже 70 років, почуваємо себе
впевнено.
Всім дяка!
Ілона, мама двох дітей школи
Прекрасна школа, тут панує дійсно гарна доброзичлива атмосфера! Вчителі навчають дітей
творчо і з душею, діти дуже задоволені, радо їдуть до школи.
Ми живемо в кантоні Швіц, дорога займає час, але це того варте! Чудові уроки української
мови та малювання, дуже гарні навчальні матеріали.
Спілкування з батьками та Українським Товариством в Швайцарії також приносить велику
радість, бо відкрите і щире!
Дуже дякуємо всім!
Олена та Олег, батьки однієї дитини школи
Діти із захопленням відвідують школу, співають вдома українські пісні, малюють чудові пейзажі
й мотиви, пов'язані з українськими темами. "Рідна школа" стала не лише прекрасним
українським навчальним центром для наших дітей, а й затишним місцем зустрічей, спілкування
та обміну для батьків. Велика подяка вчителям за інтузіазм, сердечність та вміння передати
знання дітям!

Ольга, мама однієї дитини школи
Я просто щаслива, що тут, далеко від Батьківщини, знайшла теплий і рідний куточок для себе і
моеї доньки. Дуже вдячна вчителям, що вони створюють гарну атмосферу для наших дітей,
завдяки якої наші діти ходять до "Рідної школи" з задоволенням. Діти мають нові, яскраві і
дуже цікаві книжки та робочи зошити. Так, зазвичай ми читаємо вдома українською, малюємо,
але спілкування, яке і діти , і ми, батьки, маємо тут, дуже цінне.
Світлана, мама однієї дитини школи
Величезна подяка Мар`яні і Ірені, що заснували для наших діток українську школу. Сили Вам і
натхнення ростити маленьких патріотів!!! Вчителі від бога! Синочок відвідує школу із
задоволенням, я дуже задоволена.

