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GGS Karlschule Bonn
Gemeinschaftsgrundschule
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53111 Bonn

Okulumuz öğrencilerinin
velilerine
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Rektor
Konrektor
Sekretariat

Frau Dierks & Frau Stark
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E-Mail
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Tobias Hillebrand
Alexander Katzer

Mein Zeichen
Datum
Seite

Derslerin tekrar başlaması

Değerli Veliler,
Başbakanların, Şansölye ile yaptığı konferanstan ve öğretimin yeniden
başlamasına yönelik düzenlemelerden sonra, Karlschule'de her şeyi organize
ettik ve önümüzdeki haftadan itibaren çocuklarınızı tekrar sınıflarımızda görmek
için sabırsızlanıyoruz. Aşağıda bu konuda bilmeniz gereken hususları açıklamak
istiyorum:
1. Öğretimin yeniden başlaması
2. Korona virüsle ilişkili, ön hastalığı olan öğrencilerin veya aynı evde
yaşadıkları aile bireylerinde böyle bir durum söz konusu olan öğrencilerin
devamsızlık izni
3. Acil bakım (Notbetreuung) /OGS (tüm gün bakımı)
4. Okulda maske kullanımı

karlschule@schulen-bonn.de
www.karlschule-bonn.de
Hille
12. Mai 2020
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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

Kısa biçimde hazırlanmış bir kontrol listesini son sayfada bulabilirsiniz!
1. Öğretimin yeniden başlaması
Geçen Perşembe günü 4. sınıfların derslere başladığı gibi, 13 Mayıs Çarşamba
itibariyle de 1.2. ve 3. sınıfa giden öğrencilerimiz derslere başlayacaktır. O günden
itibaren, çocuğunuz haftada 1 defa her gün sınıfında sınıf öğretmeni tarafından
eğitilecektir. Okulumuzun tüm çocukları yaz tatiline kadar toplam olarak yedi gün yüz
yüze derslere sahiptir. Okula geliş saati 8:30´dan itibaren olmak üzere
kademelendirildi Okula varışların hemen ardından, dersler başlayacak, daha sonra
saat 11:40 ile 12:00 arasında etaplar halinde sona erecek:
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Jahrgang 1 /
Klasse 4a
Ankunft in der Klasse

Jahrgang 2
Klasse 4b

Jahrgang 3 /
Klasse 4c
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Ankunft in der Klasse
Ankunft in der Klasse
1. Unterrichtsblock
1. Unterrichtsblock
1. Unterrichtsblock
Pause
Pause
Pause
2. Unterrichtsblock
2. Unterrichtsblock
2. Unterrichtsblock
Schulschluss
Schulschluss
Schulschluss

Çocuğunuzun derslerinin tam günleri için lütfen sınıf öğretmeninin sizlere
yolladığı veli mektubuna bakın. Ders günlerinde, "uzaktan öğrenme"
("evde eğitim") öğrencilerle, yani ilgili haftanın çalışma programları
konuşulacak anlaşılmayan noktalar açıklığa kavuşturularak, böylece
çocuklar mümkün olduğunca diğer günlerde, tercihen ebeveynlerinin
desteği olmadan evde ki çalışma programları üzerinde çalışabilecekler.
Şu andan itibaren, materyal(çalışma kağıtları) artık okul bahçesinde
dağıtılmayacak. Hijyen planımız bu mektubun ana ekinde bulunabilir.
Orada bulunan hususları okula dönmeden önce çocuklarınızla
konuşunuz. Lütfen bilhassa aşağıdaki hususları da çocuklarınızla
kapsamlı olarak konuşun:
Okula gelirken ve giderken yani okul yolunda, 1,5 metrelik mesafe
kuralına mutlaka uyulmalıdır.
Dersten önce öğrencilerin okul bahçesinde oynamaları yasaktır! Bütün
çocukların doğruca sınıflarına gitmeleri gerekmektedir.
Lütfen çocuğunuza en az bir tane koruyucu ağız ve burun maskesi
vermeyi unutmayın.
Okul içerisinde çocuklar sokak ayakkabılarını okul binasında da
giyeceklerdir, terlik şu anda kullanılmamaktadır.
Ceketler koridordaki vestiyere değil, sınıftaki sandalyenin üzerine
asılmalıdır.
2.Korona virüsle ilişkili ön hastalığı olan öğrencilerin veya aynı evde
yaşadığı aile bireylerinde böyle bir durum söz konusu olan öğrencilerin
devamsızlık izni
Çocuğunuz veya ailenizden biri korona ile ilişkili bir ön hastalığa sahipse, okul
yönetimine yazılı bir
başvuruda bulunabilirsiniz. Yada bu mektuba ekli formu da kullanabilirsiniz.
Öğrencinin devamsızlık izni için ön koşul, korona virüsüyle ilişkili ön hastalığı olan
kişiye ait (öğrenci yada aynı evde yaşadığı aile bireylerine ait )bir sağlık

raporunun tarafımıza sunulmasıdır. İzinli öğrenciler öğrenme vazifelerini evde
yapmakla yükümlüdürler. Uzaktan eğitime devam edeceği çalışma materyallerine
ulaşma konusunda sınıf öğretmeniyle görüşmelisiniz.

—

3.Notbetreuung (Acil bakım) /OGS
Acil bakım grupları öğretimin yeniden devamı sırasında da sürdürülmektedir.
Tüm önemli bilgileri 1 Mayıs 2020'deki ebeveyn mektubunda bulabilirsiniz.
Çocuğunuz bir OGS çocuğu ise, acil bakım hakkına sahip olup olmadığınıza
bakılmaksızın, okulda eğitim gördüğü gün için ,OGS de bakım hakkına da
sahiptir.
Ama buna rağmen daha iyi bir planlama için lütfen Bayan Overstolz'a (tel:
0228/77 68 41 veya 0228/77 68 36) vaktinde (ilgili okul gününden en geç 1 iş
günü önce) çocuğunuzun OGS'de bakılması gerektiği konusunda geri
bildirimde bulunun. Karlschule'nin tüm çalışanları enfeksiyondan korunmaya
özen göstermektedir. Ama unutmayın ki çocuklarla çalışıyoruz. Özellikle serbest
oyun zamanların da, çocukların önlemlere uyması daha zordur.
4. Okulda maske kullanımı
Yukarıda da belirtildiği gibi, enfeksiyondan korunma, ancak okulumuzun tamamı
destek olursa başarılı olabilir. Bu nedenle, 1 Mayıs 2020'deki, tüm çocukların,
öğretmenlerin ve OGS personelinin en azından teneffüslerde "günlük maske",
"buff bezi" veya benzeri bir maske giymesi yönündeki tavsiyemi yinelemek
istiyorum.

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 en iyi dileklerimi sunuyor ve sağlıklı kalmanızı diliyorum.

Tobias Hillebrand
Okul Müdürü
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1. Öğretimin yeniden başlaması
13 Mayıstan itibaren tüm öğrenciler için haftanın 1
günü okulda derse başlanması
Diğer günlerde, evde haftalık planlar üzerinde
çalışma ("evde eğitim"), sınıf öğretmenleri
tarafından çocuklarla bu konu hakkında detaylı bir
şekilde konuşulacak
Her zaman tüm hijyen kurallarına özen gösterme
Artık okul bahçesinde eğitim materyali dağıtımı
olmaması
2. Devamsızlık izni
Önceden mevcut bir hastalığı olan yada aynı evde
yaşadığı aile üyelerinde böyle bir husus olan
öğrenciler için özel düzenlemeler
3. Acil Bakım/OGS
Acil bakım hizmeti sunulmaya devam edilecektir
OGS çocukları okulda bulundukları gün OGS'e
gidebilir, kayıt yaptırmak şartıyla !
4. Okulda maske kullanımı
Çocuklar okula varışta, teneffüslerde ve okul sonunda
maske takmalıdır

