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Weitere Angebote 

Diğer Hizmetler 

 
- Jobcenterin Aile danışmanlık servisinin Aileler, 

Çocuklar ve Gençler için düzenli Danışma 

saatleri  

-  Aile ve İş hayatının birlikte yürütülmesi 

Ahengi, Uyumu konusunda Bilgiler ve toplantılar 

-  Ailelere uygun Büro ziyaret saatleri 

·  Acil durumlarda çocuk bakımı, ilgilenme 

· Çocuk Bakımı ve Bebek ( Çocuk) Bakımcısı 

konusunda bilgiler 

  Daha detaylı Bilgiler Internet sayfamızdadır 

yada direkt bize geliniz 

 

Kooperationspartner u.a. 

İş Birliği yaptığımız, birlikte çalıştığımız 

Kurumlar 
Städt. Kindergarten „ Milchzahn“ 

Evangelische Tageseinrichtung „Jona“ 

Mammutschule, Stadtteilbüro, 

Familienbildungsstätte, Innosozial, 

die Ahlener Familienzentren, 

Caritasverband für das Dekanat Ahlen, 

Stadt Ahlen, Zahnarzt Eugen Nickel 

 

 

 

Aile Merkezi  (Familienzentrum) 

St. Ludgeri Kreşi (Kita St. Ludgeri) 

Birkenstraße 16 

59229 Ahlen 
 

Konuşulacak kişi : Marita Hartleif 

02382 / 7 60 59 235 
E-Posta: kita.stludgeri-ahlen@bistum-

muenster.de 

  www.familienzentrum-stludgeri.de 

 

 

Taşıyıcı,  

bağlı olduğu Kurum : 

Katholische Pfarrgemeinde 

St. Bartholomäus 

Nordstr. 13, 59227 Ahlen 
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Wir über uns 

Bizim hakkımızda 

 
Bizim Katolik Aile Merkezinde 2 yaşından 

başlamak üzere okul çağına gelen çocuklara 

hizmet verilir. 

 

Betreuungszeiten ,  

Çocuklara Bakım saatleri 

Betreuungszeiten 

Pazartesinden  Cumaya kadar 

Saat 7:30 – 16:30 arası 
 
Bu saatlere ek olarak Bakım durumunda 

imkanlarımızı gözden geçirebiliriz. 

 

 

Familienzentrum 

Kita St. Ludgeri 
 
Kreşimiz tüm Ailelere bir yaşam alanı sunar ve  

komşuluklar içinde bir buluşma yeridir. 

 

Sevgi ortamında ve güleryüzlü biçimde bizler 

çocuklarınızı eğitirken ,siz  velilere, 

yetişkenleride bilgilendirip destek sağlarız. 

Pedagojik ( Eğitim) çalışmalarımızın merkezinde 

karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve 

bütünleştiricilik vardır. 

Yasalar ile belirlenmiş eğitim ve öğretim 

misyonumuzun dışında  Hristiyan inancının 

çocuklara aktarılması bizce büyük önem 

taşımaktadır. Dilegimiz Kresimizdeki tüm 

Inanclarin karsilikli olarak birbirine saygi 

göstermesi ve birbirinin degerini bilmesidir. 

Buna kalpten inaniyoruz. 

 

Çocukların geri çekilip dinlenebileceği tüm Grup  

Odalarının Bitişik odaları ve Terasları 

bulunmaktadır.  

Binamıza ait dışardaki açık  ve doğallığa yakın 

büyük alanda oynayan çocuklar çok yönlü  

deneyimler kazanırlar. Yerlerimizin büyüklüğü 

ve genişliği bize çocuklara küçük gruplar halinde 

Dil, Müzik ve Sportif çalışmalar gerçekleştirmek 

için imkanlar sağlamaktadır. 

. 

Kreş/Okul ortak çalışmasıyla okul çağına gelmiş 

çocukları, ziyaretçilerimizi öğleden sonra İlkokul 

öğrencileriyle karşılıklı ziyaretlerle buluşturup 

İlkokula hazırlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ailelerle ortak çalışmalarımız eğitim 

çalışmalarımızda bize büyük destek olmaktadır. 

Bunların yanısıra  Ailelerin gelip yaptığımız işi 

görmeleri, düzenli Veliler toplantısı ve birlikte 

Çocuk doğum günü kutlamalarını sayabiliriz. 

Ayrıca Aile Kahvesi bölümü her gün saat 7.30 ile 

9.00 arası açık bulunmaktadır. Orada Veliler 

sohbet için buluşabilir, kendilerini 

bilgilendirebilir ve günlük gazete okuyabilirler. 

 

 

Bunlara ek olarak diğer başarılı 

çalımalarımız: 
‘‘ Kita macht Musik – çocuklarla Şarkı söyleme 

ve Müzik yapma, 

‚‘‘ Papilo‘‘- Kreşte şiddeti ve bağımlılığı önleme 

Programı 

Gün boyunca Kreşte rahatlama , gevşeme ve 

iyileştirme , sosyal yönetim eğitimi, 

Eğitimin basamakları hakkında bilgi, Dil 

öğrenimini teşvik 


