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Elterninformationen zur Schulschließung in der Kalenderwoche 19 

Okul kapanışı ile ilgili 19. Hafta veli bilgilendirmesi. 
 

 

 

 

4. Mai 2020 
 
Sevgili Veliler, 
 
öncelikle bu noktada , Bay Bozkurt'a sekiz haftadan bu yana  veli mektuplarının Almanca'dan 
Türkçe'ye çevirileri için teşekkür etmek istiyorum. 
 
Yedi haftalık okul kapanışından  sonra, bu hafta 4. sınıflarla  tekrar derslere başlayacağız.  Dersler ve 
enfeksiyondan  korunma ile ilgili   bu hafta edineceğimiz deneyimlerle, Mayıs tatilinden sonra 
1.2.ve 3. Sınıfların okula başlaması için planlamaya başlayacağız. 
 
Şu anda 1.2. ve 3. Sınıfların okula devam etme  ihtimali görünüyor, ama  henüz 
kararlaştırılmamıştır. Ancak, sizleri  bir sonraki mektupla 1. 2. ve 3. sınıflar hakkında  
bilgilendirebileceğimi sanıyorum. Bütün bunlar, enfeksiyon sayılarının düşük kalması şartıyla 
olacaktır. 
 
Enfeksiyon sayısındaki gerileme, okulların yeniden açılması için ön şarttı ve  siz bu başarıda en 
büyük paya sahip oldunuz. Yedi hafta boyunca aynı anda iş, öğrenme desteği ve aile bakımı ile 
uğraşmak zorunda kaldınız. 
 
Yedi haftalık uzaktan öğretimden sonra, getirme ve alma  sistemi olmadan dördüncü sınıflar için 
okul açıldığında  ,  ebeveynlerin / öğrencilerin çalışma kitaplarını öğretmenlere teslim etmeleri 
bence  enfeksiyon kontrolü ile uyumludur. Bunlar daha sonra öğretmenler tarafından kapsamlı bir 
şekilde ele alınacaktır. 
 
Teslimat Mayıs tatilinden  önceki haftada  yapılmalıdır.  Her sınıf ögleden önce saat 08:00 'den 
 13:00 'e kadar materyalleri eski binada zemin katta bulunan her sınıf  icin işaretlenmiş kasalara 
bırakabilirler.  Sınıf  ögretmenleri saat 13:00 'den sonra kasaları boşaltacaklar.  Kasalar ertesi gün 
diğer sınıflar için kullanacaktır. Ayrıca bu hafta sınıf ögretmenleri tarafından telefonla da 
bilgilendirileceksiniz. 
 
 
Teslimat zamanları: 



 

Sınıf Gün Tarih Saat 

1.Sınıf Pazartesi 11. Mayıs 8.00-13.00 Uhr 

2.Sınıf Salı 12. Mayıs 8.00-13.00 Uhr 

3.Sınıf Çarşamba 13. Mayıs 8.00-13.00 Uhr 

 
 
Okul yeniden açıldıktan sonra başarılı olunması için, ebeveynlerin ve okulun  aynı şekilde  
sorumluluk alması önemlidir.  Ebeveynler ve okul, çocuklarına ve öğrencilerimize başarılı bir 
enfeksiyon koruması için beş merkezi davranış kuralını hatırlamaları için sürekli olarak yardım 
etmelidir. 
 
- Ellerinizi düzenli olarak dezenfekte edin veya yıkayın. 
- Öksürürken veya hapşırırken dirseğin iç tarafını kullanın. 
- Yüzünüze  dokunmayın ! 
- Vücut temasında  bullunmayın ! 
- Mümkün olan her yerde 1,5 m mesafe bırakın. 
 
Böyle yapılırsa  öğrencilerimizin yeni normal günlük okul hayatında hızla bir yer edineceğinden 
eminim. 
 
Bu hafta 4.Sınıflara ve Mayıs tatilinden sonra da 1. 2. ve 3. Sınıflara kavuşacağımız için mutluyuz. 
 
Selamlarımla 
Jochen Grob 

 


