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Sevgili Veliler            

 

şimdi öğrencilerimizi okulda görmek mümkün olmadığı halde   onların öğretimine devam 
ettigimiz üçüncü haftadayız. Sizi temin ederim ki, tüm meslekdaşlarımız derste ve tam gün    
çalışmalarımızda  çocuklarınız ile çalışmayı çok özlüyor. Derslerin hazırlanması ve 
derslerin geliştirilmesinin  evden sosyal mesafe ile yapılması  bir kez daha okulda 
çalışmanın   hepimiz için ne kadar güzel oldugunu bize hatırlattı. 

 

Siz  de evden  çalışıyor, çocuklarınıza bakıyor ve  sosyal mesafe sartlarına  uymaya 
çalışıyorsunuz. Son iki haftadır çok zor koşullarda çocuklarınıza bağımsız olarak ders 
veriyorsunuz, öğretmen ve eğitimcilerin rolünü üstlendiniz ve çocuğunuzun sınıf ögretmeni 
ile  iyi iletişim halinde olduğunuzu duydum. 

 

Sosyal mesafe  muhtemelen önümüzdeki haftalarda çocuklarınızın yaşam kalitesi üzerinde 
en büyük kısıtlama olacak.Onlar sadece internet üzerinden arkadaşlarını görebilecekler ve 
güzel bahar havaları olsa bile dışarı çıkıp  onlarla oynayamacaklar. Bu zaten biz yetişkinler 
üzerinde önemli ölçüde strese neden oluyor.  Hareket ve iletişimin  doğal bir ihtiyaç oldugu   
ilkokul çağındaki çocuklar için birkaç hafta  böyle çok sınırlı bir durumda yaşamak daha da 
zordur. 

 

Siz ve çocuklarınız için önümüzdeki haftalarda en önemli şey, verilen koşullar altında evde 
rahat bir  yaşama  havası oluşturmak  ve birbirinizle  samimi bir etkileşim sürdürmeyi 
denemek olacaktır. Bunun için size  güven ve soğukkanlılık diliyorum. 

 

Okulumuzda  2020/21 öğretim yılında sınıflarımız  beş şubeli olacak.   Planlanan yeni 
dersliklerin yapımının bitmesine  kadar  olan  geçiş döneminde kullanılacak olan  mobil bir 
ek derslik    ve öğle yemeği için ek bir yeri düzenleme sürecinde bulunuyoruz.  Ögretmen 
kadromuz için takviyeye ihtiyacımız var. Geçen haftadan beri ilgilenen öğretmenlerle 
görüşmeler yapıyoruz. Planlanan tırmanma duvarı ve gerekli temel çalışmaları için ilk 



teklifler alındı ve 2020/21 öğretim yılı başında okul bahçesinde yeni bir büyük tırmanma 
duvarı olacağını varsayıyoruz. 

 

Keçilerimize, bakım altındaki öğrenciler tarafından iyi bakılıyor. Yaz tatiline kadar bazı  
hafta sonları aile olarak keçilerin  bakımını üstlenebilirsiniz. 

 

Bu hafta bir  İtalyan selamı  ile bitiriyorum: Andra tutto bene! 

 

 

 

Schönen Gruß, 

Jochen Grob 

Schulleiter 


