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16.02.2021 

 

Sevgili Veliler! 

 

Sizlere sevinerek bildiriyoruz ki, önümüzdeki hafta yeniden çocuklarımız okula gelebilecekler! 

Bu bilgilendirme mektubunda çok önemli duyurularımız bulunmaktadır. 

Dönüşümlü ders modeli uygulamasıyla, çocuklar sınıflarına göre 1,2,3 ve 4.sınıflar olarak 2 guruba 

ayrılarak (A gurubu, B gurubu ) dönüşümlü olarak okula gelecekler. Bir gün okula gelecekler bir gün 

evde kalacaklar.  

Evde kaldıkları günleri ev ödevlerini yaparak değerlendirecekler. 

Sınıf öğretmenlerinden hangi gurupta olduklarını öğrenip, sınıf öğretmenlerinin yapmış oldukları 

planda çocuk hangi gurupta ise o gurupta gelecek, guruplarda değişiklik yapılamayacak. 

 

 

Bizim için önemli olan, çocuklarımızın mümkün olduğunca okul ortamında ders görmeleri. 

Ağırlıklı olarak Almanca, İngilizce, Matematik ve Hayatbilgisi (Sachunterricht) dersleri yapılacak. 

Bu sebeple çocuklar için yeni ders programları verilecek. 

1a, 1b, 2a ve 2b sınıfları her gün 5 saat ders yapacaklar (12:30 a kadar)  

3a, 3b, 4a ve 4b sınıfları Pazartesi ve Cuma günleri 5 saat (12:30 a kadar) . Salı, Çarşamba ve 

Perşembe günleri 6 saat 13:15 e kadar). 

Karma sınıf (Weltklasse) ve hazırlık sınıfı (Vorklasse) her gün 4 saat (11:30 a kadar) ders yapacaklar. 

 

 

Anne ve Babası çalışan çocuklar için (Notbetreuung) ek ders uygulaması yapılacaktır. Sadece her 

iki velinin de çalışması şartı ile bu uygulamadan faydalanabilecek. 

Bunun için her iki velininde yani anne ve babanın işverenden Çalışma Belgesi istenilecek. Ayrı olan 

anne ve baba için çocuk kiminle yaşıyorsa o velinin Çalışma Belgesi getirmesi yeterli olacak. 

Öğretmen yetersizliğimizden dolayı mecbur kalmadıkça bu uygulamayı tavsiye etmiyoruz. 

 

 

Sınıfların birbiri ile temasını önlemek amaçlı olarak, teneffüs saatlerini farklı saatlerde uygulayacağız 

ve çocukların okula giriş ve çıkış kapıları da sınıflara göre farklı olacaktır. 

 

Yan giriş               :1a 2a 2b 

Ön giriş                : 3a 3b 4 a 4b 

Okulbahçesi giriş :1b WK1 WK2 

Osterholz giriş      : VK 

 

Çocukların giriş saati   7:45 ile 8:00 saatleri arasında olacak, sınıflarına göre belirtilen kapılardan 

girip, direk kendi sınıflarına gidecek diğer sınıfları ziyaret etmeyecekler. 

Ders bitiminde çocukların direk evlerine gitmeleri gerekmektedir. 

Eğer çocuğunuz tüm gün (Hort/ Ganztag) okulda kalmalı ise veya öğle yemeğine kalacak ise bunu 

bizlere bildirmeniz gerekmektedir. 
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En önemlisi Hijyen kurallarımız devam etmektedir. Herkes sürekli olarak ellerini Su ve Sabun ile 

yıkamak zorunda. 1,5 metrelik sosyal mesafeyi , çocuklar hem kendi aralarında  hem de yetişkinlere 

karşı  mümkün olduğunca korumak zorundalar.  

 

Tüm çocuklar ve yetişkinler için maske zorunluluğu vardır. Çocuklar kumaş maske veya OP maske 

kullanmalı, şal ve bez parçası takmamaları rica olunur. Her gün sık sık değiştirmeleri için 

çocuklarınızın yanına 3 tane maske vermeniz gerekiyor, pislenmesi veya ıslanması dahilinde 

çocuklar değiştirebilsin. 

Kumaş maske kullananların her gün maskeyi yıkamaları gerekmektedir. 

 

Her gün 20 dakikada bir camları açıp sınıflarımızı havalandırmak zorundayız, dolayısıyla çocukları 

bu duruma uygun olarak giyindirmelisiniz. Çocuklar sınıfların havalandırması ve yemek esnasında 

maskelerini çıkarabilirler. 

 

Sevgili Veliler, hepimizin iyiliği ve sağlığı için bir çok yeni kurallar uygulamasına geçtik, sizlerden 

ricamız  evlerinizde  çocuklarınızla bu kurallar hakkında konuşmanız. 

 

İnanıyoruz ki bu dönüşümlü ders uygulamasıyla hep birlikte başaracağız. 

Desteğiniz  için çok teşekkür ediyoruz. 

 

 

 

 

Viele Grüße 

 

 

Melanie Oschmann, Rektorin 
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Gruppenplan 

 

Hier finden Sie den Plan, an welchem Tag welche Gruppe in die Schule kommt. Der Plan 

gilt für die Klassen 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Die Weltklassen und die Vorklasse kommen 

jeden Tag in die Schule. 

 

 

Montag, 22.02. Dienstag, 23.02. Mittwoch, 24.02. Donnerstag, 25.02. Freitag 26.02. 

A B A B A 

 

 

Montag, 01.03. Dienstag, 02.03. Mittwoch, 03.03. Donnerstag, 04.03. Freitag 05.03. 

B A B A B 

 

 

Montag, 08.03. Dienstag, 09.03. Mittwoch, 10.03. Donnerstag, 11.03. Freitag 12.03. 

A B A B A 

 

 

Montag, 15.03. Dienstag, 15.03. Mittwoch, 17.03. Donnerstag, 18.03. Freitag 19.03. 

B A B A B 

 

 

Montag, 22.02. Dienstag, 23.02. Mittwoch, 24.02. Donnerstag, 25.02. Freitag 26.02. 

A B A B A 

 

 

Montag, 29.03. Dienstag, 30.03. Mittwoch, 31.03. Donnerstag, 01.04. Freitag 02.04. 

B A B A B 
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Bescheinigung 
 

über die Berechtigung zur Teilnahme an der Notbetreuung 

 

 

Name des Kindes:  ____________________________________________________________ 

Klasse:   ____________________________________________________________ 

 

Informationen zum Beschäftigungsverhältnis 

 

Name/ Vorname des Elternteils: _________________________________________________ 

Geburtsdatum:    _________________________________________________ 

alleinerziehend:     ja    nein  

Name des Arbeitgebers/Dienstherrn: _________________________________________________  

wöchentliche Arbeitszeit:   __________________________________________________ 

Arbeitstage      Mo       Di       Mi       Do       Fr  

regelmäßiger Arbeitsbeginn:   __________________________________________________ 

regelmäßiges Arbeitsende:   __________________________________________________ 

 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der oben gemachten Angaben wird bestätigt.  

 

____________   __________________________________________________ 
Datum     Stempel, Unterschrift Arbeitgeber/Dienstherr 

 

 


