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Bielefeld, den 07.05.2020 

 

Sevgili birinci, ikinci ve üçüncü sınıf velileri, 

 

bugün itibarıyla 4.sınıflarımız okulumuza geri dönmüş bulunmaktadır. Uygulanması gereken bir çok 

yeni kurala rağmen, başarılı bir başlangıç yapıldığını belirtebiliriz. 

Önümüzdeki carşamba’dan itibaren birden üçe kadar olan sınıflarımız da okulda eğitime dahil 

edilecektir. Bu dönüşümlü bir ders programı dahilinde gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla çocuğunuzun 

her gün okula gelmesine gerek kalmayacaktır. Çocuğunuzun hangi gün ve saatlerde okula gelmesi 

gerektiğini sınıf öğretmenlerimiz size bildirecektir. 

Öğrencilerimizin okula gelirken sırt çantasını ve uzaktan eğitim kapsamında yapmış olduğu ev 

ödevlerini yanında getirmesi rica olunur. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulabilmesi için sınıflar 

üçlü guruplara ayrılacak ve sadece ana derslere girilecektir. 

Okulumuzda öğrenci ve öğretmenlerin temas ettiği noktalar (kapı kolu, sandalye vs.) her gün devamlı 

olarak temizlenmektedir. Tuvaletler, teneffüsler ve sınıflar içerisinde aldığımız önemler birbirinden 

farklı olup, sosyal mesafeyi korumakta fayda sağlayacaktır. Bu önemleri okulun ilk gününde 

öğrencilerimizle konuşacak ve uygulamaların takipçisi olacağız.  

Altını çizmek istediğimiz bir kaç önemli noktayı aşağıda belirtiriz: 

• okula gelirken ve teneffüslerde maske takılmasını tavsiye ediyoruz. Çocuğunuzla maske 
kullanmayı çalışmanızı öneririz. 

• çocuklarınız okulda günde bir kaç kez ellerini yıkamak durumunda kalacaktır. O yüzden 
merdiven kolları ve duvarlarla gereksiz temastan kaçınılmalıdır.  

• 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı, uyulması gereken en önemli kural olup, öğretmenlerimiz 
tarafından öğrencilerimize bu konuda yardımcı olunacaktır. Bu kural dahilinde teneffüsler üçe 
ayrılmış olan sınıflarda farklı saatlerde ve yerlerde yapılacak ve sınıf içindeki oturma düzeni 
bu kurala göre tertip edilecektir. Çocuklarımız bu önemler ve yardımlara rağmen 1,5 metrelik 
sosyal mesafe kuralına uymaması durumunda eve gönderilecek ve uzaktan eğitime evden 
devam etmek zorunda kalacaktır. 

• çocuğunuzu okula göndermenden önce, sağlıklı olduğundan ve aile de Covid-19 süphesi 
bulunmadığından emin olunuz. 
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• hastalık durumunda okulumuzun sekreterlik bürosunu 0521/557991610 numaradan arayıp, 
detaylı bir şekilde bilgilendiriniz. 

• 11 ve 15 Mayıs arasında öğleden sonraki Etüt derslerine, acil durumlar haricinde, ara 
verilmiştir. Ondan sonraki haftanın Etüt (OGS) katılım ihtiyacını pazartesi günü sizlerle 
görüşeceğiz. OGS zor şartlar altında gerçekleşeceği için, çocuğunuzu gönderip göndermeme 
konusunu iyice düşünmenizi öneririz. 

• okulumuzun sekreteri, Frau Czaja’la, öğretmenlerimiz veya okul idaresi ile görüşmek 
istediğiniz konuları mümkün olduğu kadar telefonda gerçekleştirmenizi rica ederiz. Okul 
binasında kişi sayısı ne kadar düşük olursa, çocuğunuzun sağlıklı kalma ihtimali o kadar 
yükselir. 

Her bir öğrencimizin okulumuza tekrar geri dönebilmesi için vermiş olduğunuz desteklerden dolayı, 

hepinize teşekkür ederiz. 

 

Sevgi ve saygılarimla, 

 

Okul Müdür Yardımcısı 

 

Birte Kuntz 

 

 


