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 Mayıs 2022 Veli Mektubu  
 
 

31.Mayıs 2022  
 
Değerli Velilerimiz,  
 
İki yıllık korona kısıtlamalarından sonra Tam Gün İlkokulu çalışmalarımızı korona öncesindeki gibi 
sürdürebilmekten çok mutluyuz.  
 
Bu mektupla Mayıs ayı okul durumu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.  
 
İnternet sayfamızda şu anda 4. sınıf Canlandırma Film Grubunun kısa filmlerini izleyebilirsiniz: 
Ganztagsschule Fährstraße (hamburg.de)  
Stop motion teknolojisinde çağdaş yazılım, somut malzemeler ve çok sayıda yaratıcılığın başarılı bir 
sanatsal sentezinde eğlenceli kısa filmler burada oluşturuldu.  
 
Bu noktada şu anda yapım aşamasında olan sanal sanat galerimize de dikkat çekmek istiyorum. 
Kunstgalerie: Kunstgalerie | Ganztagsschule Fährstraße (hamburg.de)  
Sanat galerisinde gelecekte öğrencilerimizin görsel sanatlar alanındaki çalışmalarına genel bir bakış 
atabilirsiniz.  
 
Bay Lorenz, Internet sayfamıza yeni bir keçi bakımı takvimi yükledi: Ziegenpflegekalender | 
Ganztagsschule Fährstraße (hamburg.de) Bu takvimde artık keçi bakımı için hangi hafta sonlarının 
müsait olduğunu doğrudan görebilir ve istediğiniz tarihi e-posta ile kendiniz için rezerve edebilirsiniz. 
Cuma günleri saat 13:00'e kadar okul bürosundan keçi ağılının ve okul anahtarlarını alabilirsiniz. 
Keçilerimiz hafta sonu ziyaretinizi ve beslenmeyi dört gözle bekliyor.  
 
25 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında 2. ve 3. Sınıflarda , Almanca ve Matematik öğrenme düzeylerini 
belirlemek için yıllık Kermit Testleri yapıldı. Her yıl olduğu gibi, sorumlu veli organları, yaz tatilinden 
sonra GTS Fährstraße'deki Kermit sonuçları hakkında bilgilendirilecektir.  
Yeni Vaha Alanındaki yeni okul göleti Mayıs Tatilinde tamamlandı ve önümüzdeki aylarda Tamgün 
Etkinliklerinde öğrencilere oturma ve yatıp uzanma alanları sağlayacaktır. Nisan ayının başındaki proje 
haftasında 3. Sınıflar tarafından ekilen söğüt çadırları yeşerdi, üçte ikisi büyük ölçüde içerisi görünmez 
durumda ve şimdiden oynama ve saklanma yeri olarak kullanılıyor.  
Tatilden önceki son gün, SchüKo (Öğrenci Konseyi) aşçımız Bay Berber'i davet etti ve bu öğretim yılı için 
öğle yemeği ile ilgili eleştirel ve yapıcı geri bildirimde bulundu. FreeFlow yiyecek dağıtımını tüm sınıflar 
çok iyi buldu ve kesinlikle devam etmelidir.  
13 Mayıs Cuma günü,ertelenen karnavalı bir kostüm partisi ile telafi ettik ve o gün GTS Fährstraße'nin 
okul bahçesinde eğlenceli ve renkli bir koşuşturma vardı.  
Korona dan dolayı bir yıllık bir aradan sonra, Veli Kafesi artık her Perşembe sabah 8'den 10'a kadar 
tekrar açılıyor ve ziyaretinizi bekliyor.  



Mevcut planlamaya göre yeni yemekhane ve dersliklerin inşaatı Ağustos ayında başlayacak, spor 
salonu da Ağustos sonundan itibaren yıkılarak çift saha salon olarak yeniden yapılacak. Spor bölümü 
halihazırda spor salonu olmaksızın beden eğitimi derslerinin yapilabilmesi için açık hava müfredatı 
üzerinde çalışıyor.  
Ulusal Gençlik Oyunları 3 Haziran Cuma günü planlanmıştır.Bu gün ders yapılmayacaktır. Şiddetli 
yağmur durumunda alternatif tarih 10 Haziran olacaktır.  
23 Haziran 2022 Perşembe günü planlanan yaz eğlencesinin tarihini de hatırlamak istiyorum.Bu gün, 
GTS Fährstraße'nin tüm sınıfları, okul bahçesinde 14.00-17.00 saatleri arasında çeşitli oyun seçenekleri 
sunacaklar ve Veli Kafesi tüm katılımcılara kahve, çay ve kek sunacak. İki yıllık Corona'dan sonra nihayet 
öğrenciler, personel ve veliler ile ortak bir okul etkinliği düzenleyebildiğimiz için çok mutluyuz.  
Yaz tatilinde, dilerseniz çocuğunuz Hamburg Öğrenme Tatiline katılabilir. 1-12 Ağustos 2022 tarihleri 
arasındaki iki hafta içinde çocuğunuz Almanca ve Matematik derslerinde günde üç saat destek alabilir. 
Bu destek okul dışından ücretli personel tarafından sağlanacak. Çocuğunuzun bu eğitime katılmasını 
istiyorsanız, çocuğunuzun 10 Haziran 2022 tarihine kadar okul bürosuna yazılı olarak kaydını 
yaptırmalısınız.  
Selamlar  
Jochen Grob  
Okul Müdürü  

Okul deneyi "Her iki dünyanın da en iyisi“ 


