
Sevgili Veliler, 

 

milli eğitim müdürlüğü, yaz tatili öncesinde bir kez daha yönetmelik gönderip, çocuklarınızın 

26.haziran salı gününden itibaren okula devam etmesi yönünde karar almıştır. Bu kapsamda 

dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

 

• Öğrencilerimiz tüm sınıf arkadaşları ile birlikte aynı sınıfta ders görecektir ve 

böylelikle sosyal mesafe kuralı sınıf içindeki çocuklar için kaldırılmıştır. 

• 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı farklı sınıfların öğrencileri için geçerliliğini 

korumaktadır. Teneffüs ve ders başlangıç saatleri sınıftan sınıfa değişik olacak, bu 

saatler size sınıf öğretmeni tarafından bildirilecektir. 

• Ders öncesi ve teneffüs sonrası el yıkama işlemi gerçekleşemeyeceğinden, 

çocuğunuza dezenfekte mendili veya losyonu vermeniz rica olunur. 

• Okulun koridorlarında ve tuvaletlerde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı 

uygulanamayacağından salı gününden itibaren koridor ve tuvaletlerde maske takmak 

mecburi kılınmıştır. Çocuğunuzun yanında maskesi olmaması durumunda derse 

alınmayacaktır. 

• Çocuğunuzu okula tamamen sağlıklı olması durumunda gönderiniz. Aile de Covid19 

şüphesi olması durumunda acilen okulun sekreterliğini arayıp (0521-55799160) haber 

veriniz. 

• Sabahları çocuğunuzu okulun bahçesinin girişinde bırakmanız ve kendinizin okulun 

bahçesine girmemeniz rica olunur. 

• Okulumuzun sekreteri, sosyal hizmet sorumlumuz veya bir öğretmeni ile görüşmek 

istemeniz durumunda, bunu email veya telefon yoluyla halletmeniz rica olunur. Okul 

binasında ne kadar az kişi olursa tehlike o derece azalmaktadır. 

• Acil durum sınıflarımız 15.06. itibarıyla yürürlükten kalkmıştır. 

• Etüt sınıfları ile ilgili bilgiler size ayrı bir yazı ile ulaştırılacaktır. 

• Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların karneleri 24.06. Çarşamba günü verilecektir. 26.06. 

Cuma günü okulumuzun yaz tatili öncesi son günüdür.  

• Karne ile sorularınızı telefon veya email yolu ile sınıf öğretmenine iletebilirsiniz. 

• Dördüncü sınıflar için son ders günü 24.06. Çarşamba olup, karneleri Perşembe veya 

Cuma günü okulun spor salonunda verilecektir.  

• Okulun son günü, sosyal mesafe kuralını korumak amacıyla birden üçe kadarki 

sınıflarımızda ders programı dahilinde ders yapılacaktır. 

• Okulumuzun web sayfasını (www.volkeningschule.de) sıklıkla ziyaret etmenizi 

öneririz. Önemli bilgileri sıcağı sıcağına internet sayfamızda bulabilirsiniz. 

 

Saygılarımla  

 

Birte Kuntz. 
 

http://www.volkeningschule.de/

