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 Eylül 2022 Veli Mektubu  

 

30. Eylül 2022  

Değerli velilerimiz,  

 

neredeyse sonbahar tatiline yaklaştığımız şu sıralarda korona kısıtlamaları olmadan 2022/23 

öğretim yılına rahat bir baslangıç yapabildik . Bu Veli Mektubu ile ,öğretim yılının ilk altı haftasında 

GTS Fährstraße' deki okul hayatındaki olaylar hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum.  

 

2. ve 4. sınıflar geleneksel sınıf gezilerine Moorwerder ve Helgoland'a tekrar gidebildiler. 

Moorwerder'de, Ağustos ayının sonunda, 2. sınıflar bir hafta boyunca Elbe sahilindeki açık hava 

okulunda kaldılar ve katılan herkes günlük okul hayatına keyifli bir şekilde ve bronzlaşarak geri 

döndüler. 4. sınıflar ayın başında Halunderjet katamaranı ile Helgoland'a Sümsük kuşlarına Kara 

Dalıcı Martılarına iyi günler dilemek için gittiler. Cuma günü için planlanan dönüş yolculuğunun kısa 

sürede Perşembe akşamına öne alınması gerekiyordu. Cuma günü için ilan edilen fırtına ve feribot 

trafiğinin durması nedeniyle , dönüş yolculuğu mümkün olmayacaktı. Katılan herkes, telaşlı yola 

çıkış ve gezinin etkilerinden uzun bir hafta sonunda iyi bir şekilde dinlenebildiler.  

 

E ve F binalarının önündeki ağaçların arasında ahşap kirişlerden bir oturma çemberi inşa edildi. 

Artık sıcak yaz havalarında sınıflar bazı sınıf konuşmalarını çalılıklar arasındaki bu yeşil sınıfta 

yapabilirler.  

 

Vaha(Oase) içerisindeki , kulübe inşaatı yeni aletler temin edilir edilmez yeniden ele alınacak. Bay 

Klemm ve yardımcısı Bay Pahl tarafından eski keçi ahırının yan duvarlarından ve çatısından 

sökülerek getirilen tamamen kokusuz ve temiz bir şekildeki ağaçlar Oase’de yapı malzemesi olarak 

kullanılacak.  

 

Eylül ayının başından itibaren yağmur suyu tahliye sistemleri yenilenmiştir. Bunun 

tamamlanmasıyla uzun süreli yağışlardan sonra, GTS Fährstraße'nin arazisinde muhtemelen daha 

fazla su birikintisi ve küçük gölet manzaraları ile karsılaşmayacağız. Geçen hafta, yeni derslikler ve 

yeni yemekhane (Mensa) çalışmaları için inşaat çiti inşa edildi ve şu anda bu projenin 2024 yılının 



başında tamamlanması planlanıyor. Daha önce birkaç kez duyurulan spor salonunun yıkımı Ekim 

ayında gerçekleşebilir. Daha sonra, tüm sınıfların spor dersleri haftada en az bir saat Aula`da diğer 

iki saat okul bahçesinde veya bitişik spor sahasında yapılacak.  

 

Öğretim yılının başından beri, 2 - 4. sınıflar gerçek FreeFlow sistemi ile yemek yiyorlar. Tüm 

Öğrenciler artık bir buçuk saatlik öğle yemeği molasında açık büfede kiminle ve ne zaman 

buluşmak istediklerine kendileri karar verebilirler. Son Öğrenci Konferansında (SchüKo) katılan 

sınıf temsilcileri yeni öğle yemeği organizasyonunun herkes tarafından beğenildiğini 

bildirildi,ve ben de şunu iddia etmek istiyorum: GTS Fährstraße'de hiç bu kadar rahat bir yemek 

durumu yaşamamıştım. 

 

Eylül ayının başından bu yana, GTS Fährstraße'de, daha büyük bir grubun öğrenme ortamında 

zaman zaman zorlanan öğrencilere yönelik daha küçük, daha yönetilebilir bir çerçevede öğrenme 

fırsatı verilen bir Geçici Çalışma Grubu (TLG) bulunmaktadır. Bu geçici öğrenme grubu, haftanın iki 

günü sanat terapisi yaklaşımı izleyen Lichtwark Okulu'ndan bir meslektaşımız tarafından 

desteklenmektedir.  

 

Saat 15.30'dan itibaren kırmızı konteyneri geçerek çocuğunuzu ders aldığı binaların önünden 

alabilirsiniz. Bu kural Cuma günü için de geçerlidir ! Ancak, 1. sınıfın velilerinden Cuma günü saat 

13.00'te kırmızı konteynerin önündeki alanda çocuklarını beklemelerini rica ediyorum. Aksi 

takdirde, görevlilerimizin , alınan ve bakımda kalan öğrenciler arasındaki ayrımı organize etmesi 

çok zor olacaktır.  

 

Hafta sonları keçilerin yemlenmesi ve bakımının yapılabileceğine dikkat çekmek isterim. 

https://schulefaehrstrasse.hamburg.de/ziegenpflegekalender/ internet sayfamızı ziyaret edip, 

takvimin altındaki bağlantı aracılığıyla keçilerin bakımı için kendinize bir hafta sonu ayırtın. Herkes 

yemliği ot ile doldurabilir! Boş olan hafta sonlarını hala kendinize tahsis edebilirsiniz. Keçilerimiz 

hafta sonlarında yem bulacakları ve ilgi görecekleri için mutlu olacaklar. 

 

Saygılarımla,  

Jochen Grob  

Okul Müdürü  

Okul deneyi "Her iki dünyanın da en iyisi" 


