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 Nisan Ayı Veli Mektubu  
 
 

29 Nisan 2022  
Sevgili ebeveynler,  
 
Sizlere Nisan ayındaki okul hayatı hakkında bilgiler vermek istiyorum.  
 
Bu hafta bir pozitif hızlı testimizin PCR testi pozitif olarak onaylanmadı. Muhtemelen 2 Mayıs'tan itibaren 
okullarda maske zorunluluğu kalkacak. Ancak yine de haftada iki defa hızlı test yapılacak, sınıflarımız her 20 
dakikada bir karşılıklı havalandırılacak ve hava filtreleri çalışmaya devam edecek.  
 
Nisan ayının ilk haftasında tüm sınıflarda araştırma haftası başarılı bir şekilde yürütülmüştür.  
Bu haftanın başında 2a sınıfı, yeni oyun bankını tasarladı ve hemen kullanmaya başladı. İlk kullanım 
gününde, beş öğrenci oyun bankında yan yana oturdular ve hayallerindeki partnerlerinin onları alıp 
oynamasını beklediler. Önümüzdeki haftalarda bu uygulamanın nasıl kabul edileceğini bekleyip göreceğiz ve 
ayrıca önümüzdeki SchüKo toplantısında projenin durumunu görüşeceğiz.  
 
Nisan ayının ortalarında,aulanın önündeki basketbol potası bir kargo minibüsü tarafından devrildi. Mayıs 
tatilinden sonra ilkokula uygun bir yükseklikte bir basketbol potası, işbirliği ortağımız Hamburg Tower’ın 
uzmanlık desteği ile yerine konulacak.  
 
Veli Kafesinin inisiyatifiyle Haziran ayı sonunda bir yaz şenliği planlanmaktadır. Veli kafesi, kantinde hamur 
işleri ve içecekler sunacak, daha sonra her sınıf tüm öğrenciler tarafından ziyaret edilebilecek ve 
oynanabilecek oyunlar sunacak. Pasta bağışı için kesin tarih ve talebin yer aldığı ayrı bir davetiye olacaktır.  
Ebeveynler olarak okul binasına tekrar maskesiz girmenize izin verilmesinden memnuniyet duyuyoruz, 
ancak çocukların korunması açısından alış saatlerine uymanızı rica ediyoruz:  
 
  Pazartesi/Çarşamba: 14:00 ve 15:30  
  Salı/Perşembe:  15:30  
  Cuma:   13:00 - 13:30 ve 15:30  
 
Küçük kapı okul ofisinine gelen ziyaretler için açık kalacaktır.  
 
Ayrıca, çocuk bakımı için kayıt yaptırıp ancak buna ihtiyacınız yoksa bize bildirmenizi bir kez daha rica 
ediyorum. Böylece Tam Gün organizasyonumuzun ve işbirliği ortağımız SV Wilhelmsburg'un başarılı bakım 
sağlamasını kolaylaştırmş olacaksınız.  
 
Tüm Müslüman ailelere mutlu ve güvenli bir Ramazan Bayramı, hepinize mutlu bir Mayıs bahar ayı 
diliyorum.  
 
Saygılarımla,  
Jochen Grob  
Okul Müdürü  

Okul deneyi “Her iki dünyanın da en iyisi 


