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Ekim/Kasım 2022 Veli Mektubu 

30 Kasım 2022 

Sevgili ebeveynler, 

 bu mektup ile gectiğimiz Ekim ve Kasım aylarında okulumuzdaki  gelismeler hakkında sizlere bilgi 

vermek istiyorum. 

Internet sayfamızdaki  sanal sanat galerisine atıfta bulunarak başlamak istiyorum. Burada  

öğrencilerin çok güzel eserlerini izleyebilirsiniz.  KunstRaum| Ganztagsschule Fährstraße'de 

(hamburg.de) 

Kasım ayının başında, GTS Fährstraße ögretmenleri  bir Pedagojik Tam Gün Konferansında  reform 

pedagojik unsurlarının daha da geliştirilmesi konusunda   Almanca, matematik, sanat ve aktif 

öğrenme alanlarında  başarılı bir çalışma yaptı. 

Pandemi nedeniyle üç yıl aradan sonra okul öncesi sınıflar ile 1. ve 2. Sınıflar nihayet Kasım ayının 

ilk yarısında tekrar bir fener alayı yürüyüşü yaptılar.. Tüm öğrenciler birbirinden güzel fenerler 

yaparak açılış şarkısını coşkuyla söylediler ve fener alayı  yürüyüşünden sonra vahada kamp ateşi 

etrafında buluşup sıcak  elma suyunun  tadını çıkardılar. Bu vesileyle, Vahadaki bu güzel buluşmayı  

hazırladıkları için Veli Konseyi'ne içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. 

Kasım ayının ikinci haftasındaki yıllık okuma  haftası projesinde , farklı yaş grupları Kasım ayının 

ikinci haftasında  okumanın çeşitli yönleri üzerine  farklı didaktik yaklaşımlarla çalıştı. Okuma 

haftasının sonuçlarını önümüzdeki hafta Acık Kapı Gününde / Advent Öğleden Sonrasında  

Aula'da  görebilirsiniz 

Perşembe günleri 08:00 - 10:00 saatleri arasında kantindeki Veli  Kafesine  uğramanızı tavsiye 

ederim. Veli mentorları tarafından her hafta organize edilen veli kafesinde, çok lezzetli ve zengin bir 

kahvaltı ve Okuldaki diğer velilerle bağlantı kurma fırsatı var. 

Geçen hafta 4. Sınıflar Öğrenme Geliştirme Konuşmalarını yaptılar. Öğretmenler ve veliler 

öğrencilerin ulaştıkları eğitim düzeyi ve ortaokul için yaklaşan okul seçimi hakkında konuştular. 

Genel olarak, yaklaşan inşaat çalışmaları planlandığı gibi devam ediyor.  Patlayıcı mühimmat 

temizliği  yapanların şüphelendikleri gibi bir  uçak bombasına rastlanmadı. İnşaat kazıları sırasında  

Spor salonu ve E ve F binalarına ait   gaz  sebekesi bulundu. 1960'ların başında okul arazisi 



genişletildiği sırada gaz sebekesinin gectigi yerler isaretlenmemisti.  Şimdi  E ve F binalarının  

ısınması sağlandığı takdirde  spor salonu yıkılıp yeni kantin  binası ve derslik  insaatı  devam 

edebilir. 

Halihazırda bölgesel ısıtma ağına bir bağlantı planlanmaktadır. Okul arazisi boyunca E ve F 

binalarına bir bölgesel ısıtma borusu döşenmesi gerekiyor. Bu birkaç ay sürebileceğinden, proje 

yönetimi E ve F binalarına bir mobil ısıtma konteyneri yerlestirmek   veya sıvı gaz yoluyla 

beslemek istiyor.  Bu başarılı olursa Ocak ortasından itibaren spor salonu yıkılacak ve beden eğitimi 

dersleri Aulada, spor sahasında ve okul bahçesinde yapılacak. 

Geçen hafta Hareketli Oyunlar Kursundaki bir öğrenci  yürüyemeyecek şekilde dizinden ağı 

yaralandı.  Çağrılan ambulans, çocuğunu almaya gelen  bir velinin arabasını aynı zamanda acil çıkış 

ve kurtarma yolu olan  okul girişine park etmesi sebebiyle okul bahçesine giremedi ve  okul 

bitimine kadar müdahale edemedi. Yaralı öğrenci otobüs durağına park etmek zorunda kalan 

ambulansa taşınmak zorunda kaldı.Bir kaç gün sonra gözlemlendği gibi  okul kapısına kilitlenen 

iklim dostu bisiklet dahi kaçış ve kurtarma yolunu kapatabilir. GTS Fährstraße öğrencileri için 

başarılı kurtarma görevlerinin yerine getirilebilmesi için  okul girişini her zaman açık tutmanızı rica 

ediyorum. 

Tüm Gün  040/428 76 29 20 numaralı telefona dikkatinizi çekmek istiyor.  Bu numarayı erken ve geç 

bakım ve  sırasında ve  Cuma öğleden sonra görevli  eğitimcilere ulaşmak icin arayabilirsiniz. 

Bu Pazartesi, üç yıllık bir aradan sonra Aula da Advent şarkımızı tekrar söyledik.  Tüm sınıflar  sabah 

8:15'te  müzik şefimiz Bay Henatsch yönetiminde şarkı söylemek için buluşuyor. 

Son olarak, sizi 09.12.2022 Cuma günü saat 15:00‘ de "Açık Kapı Günümüze ve Advent öğleden 

sonrasına"  davet ediyorum. Aula da hep beraber şarkı söyleyerek  başlıyoruz. Sizi orada 

görmekten memnuniyet duyarım. 

 

Saygılarımla, 

Jochen Grob 

Okul Müdürü 

Okul deneyi "Her iki dünyanın da en iyisi" 

 


