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Sevgili veliler,           29.04.20 
 
Pazartesi (4.5.20), dördüncü sınıf için okuldaki dersler uygun biçimde başlatılacaktır. Yeni 
gündelik okul hayatı sayısız yeni düzenleme ve önlemle uygulanacak. Bunları düzenlemek 
için okulda süresince  için aşağıdaki kurallar geçerli olacak: 
 
Her zaman herkesin en az 1,5 m'lik mesafe kuralına uyması sağlanmalıdır. Bu nedenle 
çocukların  toplu şekilde okula yürümelerinden kaçınılmalıdır. Mümkünse çocuklarla okula da 
eşlik edilmelidir (sadece ana girişe kadar). Öğrenci trafiği normal zaman çizelgesine devam 
edecek. Burada ağız-burun koruması kullanmak da zorunludur! 
Horta devam eden okul sonrası çocuklar için kararlaştırılan teslimat ve teslim alma kuralları 
geçerlidir. 
 
Mekansal gereksinimlerimiz göz önüne alındığında okuldaki grup büyüklüğü en fazla 11 
olabilir. Bu nedenle, dördüncü sınıf, iki günde bir 7.45 ila 13:00 arasında dönüşümlü olarak 
eğitilen iki küçük grubalara ayrılacaktır. 
 
1-3. Sınıflar için 6 Mayıs 20'den yavaş başlıyoruz, bu sınıfların öğrencileri Pfıngsten tatilinin 
başlangıcına kadar bir kere okulda olmuş olacak. Bu sınıflar da küçük gruplara ayrılır. 
 
Öğrencilerin okulda olmadığı günlerde evdeki görevler üzerinde çalışmaya devam ederler. 
 
Okul sabahlarının başlangıcı ve bitişi esnektir. Bu, çocukların sabah 7.30 ile 7.45 arasında 
okula geldikleri ve 12.45 ile 13.00 saatleri arasında okulu bıraktıkları anlamına gelir. Okulun 
önünde toplanılmaz, ancak çocuklar doğrudan sınıfa girmelidirler. 
 
Çocuklar sınıfa girdiklerinde önce her zaman ellerini iyice yıkarlar; Her tuvalet ziyaretinden 
sonra bile, eller ilgili öğretmenin gözetiminde sınıfta yıkanır. Lütfen evde uygun el yıkamayı 
ele alın (30 saniye nemlendirin, sabunlayın ve durulayın ve iyice kurulayın.) Çocukların 
okuldaki ikamet yeri esas olarak oturdukları yerdir.  Tek olarak bir çocuk lavaboya veya 
öğretmen masasına gelebilir. Geri kalan çocuklar yerlerinde beklenmelidir. 
 
Gadrob kullanımı kapatılacak. Çocuklar ceketlerini sandalyelerine aşabilecek. Gereksiz 
yüzey temasından kaçınmak için tüm kapılar açık kalmalı. 
 
Ayrıca okulumuzda okul binasına girerken ağız ve burun koruması giyilmesi zorunludur. 
Çocuklarla tam olarak geçici olarak ne zaman çıkarılmasının mümkün olacağını anlatacağız. 
Birbirinizi koruyabilmemiz için lütfen çocuklarınıza böyle bir koruma sağlayın. Adından da 
anlaşılacağı gibi, eşarplar, bir "buff", bir atkı veya topluluk maskeleri de olabilir. 
 
Bir risk grubuna ait olan veya yakın ailelerinde bir risk grubuna mensup akrabaları olan 
çocuklara okuldan muaf olabilirler ve evde okul eğitimi için eğitim materyali verilir. Ailenizi 
etkileyen bir durum mevcudu ise lütfen önceden bize bildirin. 
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Şu andan itibaren her öğrenci okulda bir anket sunmalıdır. Ebeveynler, Covid 19 ve okula 
devam bağlamında herhangi bir sağlık belirtisi bulunmadığını haftanın başında veya çocuğun 
haftada ilk kez okula gittiği günü bir kez belgelemekten sorumludur. 

Anketteki noktalardan biri olumlu cevaplanırsa derse katılım (Hort dahil) mümkün 
değildir. Şüphe durumunda veya sorulan sorular doğruysa, derhal bir doktora 
danışılmalı ve öğrenci okula gelmemelidir. 

Lütfen anketi çocukkar ile gönderin (belgeyi yazdırın), bu anket olmadan çocukları 
kabul edemeyiz. 

Alış ile ilgili eklediğimizi lütfen unutmayın. 

Okulda belirtiler bulunursa, çocuklar derhal alınmalıdır. Ailenizde yeni bir enfeksiyon 

meydana gelirse, bunu doğrudan okula (sekreterlik) bildirmek zorundasınız 

Horta gitme ile ilgili başka bir not: Horta (sabah ve öğleden sonra Hort) yine de sadece acil 
bakım hakkınız varsa mümkündür! 

Tommys Partyservice'ten gelen yiyecek arzı yine çocuk sayısına bağlı olacaktır, ancak 
okulda olmadığınızda çocuklarınızın yemeklerini iptal etmelisiniz. Bugün Yemek servisinden 
bir e-posta aldınız. 

Çocuklarınızın hangi grupta ve hangi günlerde okula geldiklerine ilişkin bilgiler, lütfen sınıf 
alanı "öğretim materyali" altındaki dokümanı okuyun. 

Lütfen tüm davranışları dikkatlice ve çocuklarınızla anlatın! Yerinde eğitime sorunsuz bir 
başlangıç yapmanın tek yolu budur. 

Her şeyden önce sağlık diliyorum! 

Saygılarımla 

Sandra Berger   

 


