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Öffnungszeiten Sekretariat 
 

montags 815 Uhr bis 1300 Uhr 
dienstags 815 Uhr bis 1300 Uhr 
donnerstags 815 Uhr bis 1300 Uhr 
 

Anfahrt 

Öffentliche Verkehrsmittel  
 

S-Bahn: 16, 18, 63, 68 
 bis Bonn West 
 61 
 bis Chlodwigplatz 
 

Busse: 604, 605 
 bis Dorotheenstraße 
 
Sparkasse KölnBonn 
Bankleitzahl: 370 501 98 
Kontonummer: 1981932310988 
IBAN: DE94 37050198 1932310988 
BIC: COLSDE33 

 
Förderverein 
Sparkasse KölnBonn 
Bankleitzahl: 370 501 98 
Kontonummer: 1933173583 
IBAN: DE20 37050198 1933173583 
BIC: COLSDE33 

— 

 
GGS Karlschule Bonn; Dorotheenstraße 126; 53111 Bonn  
   

  
An die 
Die Eltern der Schulgemeinde 
per E-Mail und Homepage 
 
 

 GGS Karlschule Bonn  
Gemeinschaftsgrundschule 
der Stadt Bonn 

Dorotheenstraße 126 
53111 Bonn  
 

Rektor Tobias Hillebrand 
Konrektor Alexander Katzer 

Sekretariat Frau Dierks & Frau Stark 

Telefon +49 228 777395 

Fax +49 228 694537 

E-Mail karlschule@schulen-bonn.de 

Web www.karlschule-bonn.de 

Mein Zeichen Hille 

Datum 1. Mai 2020 
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Sevgili Veliler, 
 

size asagida sözü edilen konu basliklariyla ilgili çok önemli bilgileri bulacaginiz  kapsamlı 
bir mektup gönderiyorum: 

1. Bundan sonra ne olacak (mevcut durumun isiginda ve bugünkü bilgilerimize 
dayanarak) ? 

2. Okul bahçesinde calışma ve ders kagitlari dağıtımı 
3. Bazi ögrenciler icin açılan acil-mecburi bakim grupları (Notbetreung) 
4. Okulda maske kullanımı 
+ ve ayrıca ekte okulumuzun sosyal hizmetler uzmanından ve “Kültür ve Okul” 
projesi sanatçısından da iki mektup bulacaksınız. 

 
Okul ve Eğitim Bakanı Sayın Yvonne Gebauer 28 Nisan'da basın araciligiyla bir takim 
bilgiler vermiş olsa da, okulumuz da dahil bütün okullar bu konuyla ilgili olarak  
Bakanlıktan (MSB) iki gün boyunca resmi onay beklemek zorunda kaldı! Ve nihayet 
okullarda Corona virüsü ile ilgili olarak yapılması gerekenleri aciklayici, saat 13.13’te 17. 
okul e-postasını, 30 Nisan Perşembe ve saat 16: 16’da da 18. okul e-postasını aldık: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssch
utz/300-Coronavirus/index.html ve şimdi resmi: Okul 4. sinif ögrencilerine 7 Mayıs 
2020 Perşembe gününden itibaren kapılarını açacak. 
 

Su ana kadar  örnegin çocuklara kaç saat ders verileceği ile ilgili olarak kesin bir karar 
yoktur. Bonn sehrine bağlı okullar ve Bonn Milli Eğitim Müdürlüğü, olabildiğince bütün 
okulları kapsayan yüz yüze dersler düzenlemek için bir konsept geliştirme 
asamasındalar. Perşembe günü de bize ulaşan okul müfettişliği e-postasından sonra, 
okullar 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 12: 00'den itibaren okul müfettişliği ve okul 
yetkilileri arasında ortak bir konferanstan sonra bilgilendirilecektir: 

- Kaç saat ders yapilacagi 
- Okul yolu 
- Dersin baslangic saati  
- (Ne zamandan itibaren) Notbetreung’tan OGS’e gecis 
- Mecburi/ acil bakim gruplarının (Notbetreung) yeniden 

yapilandirimasi/oluşturulması 
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Maalesef bu asamada sizlere öğretimin yeniden başlamasıyla ilgili daha kesin bilgi 
veremeyeceğimi anlayışla karsilayacaginizi düşünüyorum.  Güvenilir bilgiye sahip olur 
olmaz, gelecek hafta nasıl ilerleyeceğimiz konusunda sizi bilgilendireceğim. O zamana 
kadar Karlschule öğretmenleri ve tüm calisanlari okulumuzun yeniden açilabilmesi icin 
gerekli haziliklari yapmaya çalışacak. Ana görevimiz ve amacimiz şu anda alan ve 
personel planlamasına ek olarak okulumuzda mümkün olan en yüksek hijyeni 
sağlamaktır. Tüm uygulamalar bakanlığın şartnamesine göre yapılır. Tüm planlama ve 
uygulamayı belgelemeliyiz. Gelecek hafta da sizi bu konuda bilgilendireceğiz. 
 
 
 
Bu noktada sizi diğer önemli bazı konular hakkında da bilgilendirmek istiyorum: 
 
Materyal dağıtımı 
Öğretmen arkadaşlarım 20 Nisan 2020 Pazartesi günkü materyal/calışma kagitlari 
dağıtımının çok iyi geçtiğini söylediler . Enfeksiyona karşı korumaya uygun olarak, 
öğretmenler ve ebeveynler / çocuklar materyalleri alma ve bazilari da ögretmenlerle 
konuşma  fırsatı buldular. Bu nedenle, sadece okul sorunları değil, aynı zamanda okulun 
kapatılmasının neden olduğu genel yükler, sorunlar  tartışılmış ve olası çözümler 
aranmış ve hatta bazı durumlarda çözüm bulunmuştur. Bu nedenle ayni islemi ayni 
sekilde 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü tekrarlamak istiyoruz. Saat 10.00 ile 12.00 
arasında öğretmen arkadaşlarım okul bahçesinde yeni materyalleri dağıtacak ve kısa 
bir konuşma fırsatı sunacak. Kinderschutzbund eV'den Bayan Sirmasac da orada 
olacak. Cocuklar tarafından yapılan calışma kagitlari/ödevleri Cuma ögretmenleri 
tarafindan kontrol edilebilmeleri icin  günleri saat 15: 00'e kadar üzere okula geri 
getirilmelidir. Bu iki şekilde yapılabilir: 

1. Okulun posta kutusuna atın (Dorotheenstrasse'nin yanındaki 
Abendrealschule girişte) veya 

2. Sınıf öğretmenine veya 110978@schule.nrw.de adresine e-posta ile taranır 
veya fotoğraflanır. 

 
Acil bakım grupları / organizasyonu ile ilgili güncel bilgiler 4 Mayıs 2020'den 
itibaren 
Her durumda, okulun olası başlangıcına paralel olarak sunulmaya devam edecek olan 
“mecburi/acil durum bakim grubu" (Notbetreung) Bosanmis ya da cocuklakini tek başına 
büyüten (Alleinerziehend)ve calismak zorunda olan  ebeveynler  ile, bir okul veya 
üniversite eğitimi nedeniyle bitirme sınavına giren ebeveynlerin çocukları, özel bakımın 
başka türlü organize edilemeyecegi durumlarda okullarda bulunan (Notbetreung) acil 
bakım hizmetlerine katılma hakkına sahiptir. Bu, CoronaBetrVO'dan kaynaklanan 
faaliyet alanları listesinden bağımsız olarak tek ebeveynin istihdamı için geçerlidir. 
Planlanan kısmi acilisa paralel olarak, Mecburi/Acil Bakim Grubu (Notbetreung)a 
katılacak ögrencilerin sayisini tam olarak hesaplayabilmek icin çocukları Notbetreung’a  
katılan tüm ebeveynlerden her hafta haftalık geri bildirimlere ihtiyacımız var. Yani her 
Pazartesi günü ondan sonraki hafta için geçerli bir tablo alacaksınız (bak. asagidaki 
tablo) Yeterli planlama süremiz olması için bu tabloyu her hafta doldurup en gec 
Çarşamba gününe kadar bize geri bildirim istiyoruz. 
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Çocuğun 
adı 

sınıf Pzt, 04 Mayıs. 
... 'dan…' ye 

Sal, 5 Mayıs… 
'dan…' ye  

Çarşamba, 6 
Mayıs… 
'dan…' ya  

Perşembe, 7 
Mayıs… 
'dan…' ya  

Cum, 8 
Mayıs… 
'dan…' ya 

  

 

            

 

Eger çocuğunuzun acil durum grup bakımına katılma hakkı varsa, lütfen yukarıdaki 
verileri çarşamba gününe kadar karlschule@schulen-bonn.de adresine gönderin. Bir 
gün içinde çocuk bakımına ihtiyacınız olup olmadığından henüz emin değilseniz, 
katılacağınızı varsaymak her zaman daha iyidir. Gerekirse ihtiyaç yoksa katılımınızı iptal 
edin. 
Anlayışınız için çok teşekkür ederim. 
 
Maske gereksinimi - evet mi hayır mı? 
Şu anda okullar için "maske mecburiyeti" yoktur. 15 numaralı okul e-postasında, MSB 
şöyle demektedir: Maske takma mecburiyeti, ancak gerekli mesafe bakımı 
(Abstandswahrung) gözlenemiyorsa zorunludur. Günlük maskelerin takılması tartışmalı 
olsa bile, bunu ek bir koruma olarak görüyoruz. Mesafenin korunması, özellikle teneffüs 
zamanlarında ve muhtemelen “belirli öğretim durumlarında” sürekli olarak 
saglanamayacaktir. Okul gezilerinde mesafenizi korumak da zor olabilir. Bu nedenle, 
okul yönetimi olarak, OGS  yönetimi ile birlikte, 7 Mayıs'tan itibaren, OGS’nin tüm 
çocuklarının, öğretmenlerinin ve çalışanlarının, en azından teneffüslerde 
(Pausen), "günlük maske", "buff bezi" veya benzeri bir şey takmalari konusunda 
acil bir tavsiyede bulunuyoruz. Okul için maske dikmek isterseniz, lütfen iletişime 
geçin! 
 
 
 
Lütfen yeni bilgiler olup olmadığını www.karlschule-bonn.de adresindeki ana 
sayfamızdan düzenli olarak kontrol etmeye devam edin ve e-posta gelen kutunuzu 
mutlaka düzenli olarak kontrol edin. Bu mektubun Türkçe ve Arapça'ya çevirisi 
de kısa bir süre içinde ana sayfamızda olacak. 
 
 
 
 
 
Size ve  ailenize iyi dileklerimi sunuyor, sağlıklı kalmanızı diliyorum. 

 

Tobias Hillebrand 

Karlschule Okul Müdürü 
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Danışma merkezlerinin telefon numaraları 
Federal Bonn Şehri Çocuk, Gençlik ve Aile Ofisi bu durumda mümkün olduğunca 
Bonn'daki aileleri desteklemek istemektedir. 
 

 Bu nedenle Eğitim ve Aile Danışma Merkezi 0228/77 4562 nolu telefonla bir 
danışma hattı servisi sunmaktadı 
Bu telefon numarasını aradiginizda, ailelere aile hayatıyla ilgili tüm sorular 
hakkında yol gösterilip yardimci olunuyor ve tavsiyelerde bulunuluyor: Genclik 
Dairesi Baskani Udo Stein ailelere: "Herhangi bir sorunuz varsa, bir aile olarak 
bu durumla nasıl başa çıkıyorsunuz ya da çocuklarınıza karşı nasıl 
davranabilirsiniz?" buna benzer konularda yardima ihtiyaclari oldugunda bu 
numaralardan arayabileceklerini söylüyor. 

 

 Bonn Okulları Psikoloji Servisi , çocukları  evde okul ödevlerini yaparken zorluk 
ceken ve yardimci olamayan anne-babalara 0228/77 4563 no’lu telefon 
numarasinda tavsiyelerde bulunuyor. 
 

 
Telefon hatlarına Pazartesi- Perşembe 8.00-16.00 ve  Cuma günleri 8.00-13.00’e kadar 
ulaşılabilir. Hemen bir danışman bulunmuyorsa, lütfen telesekretere  mesaj birakin, en 
kısa sürede size geri dönülecektir. 
 
 
Ayrıca yukarida sözü edilen kurumlara e-posta gönderme imkanı da vardır: 

 Eğitim ve aile Danışma Merkezi için: 
psychologische.beratungsstelle@bonn.de e-posta adresi üzerinden, 

 Bonn okullari Psikoloji Hizmeti: schulpsychologie@bonn.de. 


