
   

 

  

 Dieses Schreiben wurde auf  
100 % Recyclingpapier gedruckt  

 

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  3705 0198 1932 3109 88 
BIC: COLSDE33 

 
Förderverein 
Sparkasse KölnBonn 
Bankleitzahl: 370 501 98 
Kontonummer: 1933173583 
IBAN: DE20 37050198 1933173583 
BIC: COLSDE33 
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GGS Karlschule Bonn; Dorotheenstraße 126; 53111 Bonn  
   

 
Karlschule Velileri’ne 
 

 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 13. Juni 2020 
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Sevgili Veliler, 
 

8 Haziran tarihli mektubumda da açıklandığı gibi: 

Kuzey Ren-Vestfalya'daki ilkokullar 15 Haziran 2020'den itibaren yeniden açılacak. 
 

Kuzey Ren-Vestfalya'daki Okullar ve Eğitim Bakanlığı'nın kurallarına uygun olarak, 15 

Haziran'dan itibaren ilkokullara uygulanacak genel enfeksiyon koruma koşullarının yeni 

düzenlemelerini de dikkate alarak, önümüzdeki son iki okul haftası için planlamayı 

tamamladık. Bu mektupla bunu size açıklamak istiyorum: 

 Dersler ögrencilerin kendi siniflarinda ve kural olarak kendi sınıf 

öğretmenleri tarafından  verilecek. 

 Sınıf icindeki 1,5 metre kuralı yerine  sürekli ayni bir öğrenme grubu 

kavramı ile değiştirildi (sadece sınıf birliğindeki dersler) 

 Her sınıf farklı saatlerde derse baslayacak ve  

 farklı zamanlarda teneffüse (Pause) gidecek. Mola yani teneffüslerde, 

farklı sınıflardaki cocuklar böylece karışmayacak. 

 Sınıflar düzenli havalandırılacak 

 Ayrıca, okulun hijyen konseptine uygun hijyen önlemleri (el yıkama, 

hapşırma etiketi (sadece kol/dirsek icine hapşırma) dikkate alınmaya 

devam edilecek. Asagidaki tabloda da görüleceği gibi, ders günlerinde 

her sinif icin farklı baslama saatleri öngörülmüştür. Bu, tüm çocuklara 

gerekli zaman çizelgesine göre mümkün olan en büyük ölçüde eğitim 

verebilme ve aynı zamanda çocuğunuzun her gün aynı saatte eve 

gelebilmesi veya OGS tarafından bakılması anlamına gelir. Lütfen 

çocuğunuzun her gün belirtilen saatte okula geldiğinden emin 
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olun. Ayrıca şimdiye kadar olduğu gibi çocuklarınıza maskelerini 

vermeyi unutmayın. Özellikle cocuklarinizin okula gelirken ve okuldan 

ayrılırken ağız ve burunlarını örtecek sekilde maskelerini takmalarını  

mutlaka öneririz! 
 

 Jahrgang 4 Jahrgang 3 Jahrgang 2 Jahrgang 1 
7:50 - 8:00 Offener Anfang    

8:00 - 8:10     

8:10 - 8:20     

8:20 - 08:30     

8:30 - 08:40    Offener Anfang 

8:40 – 8:50   Offener Anfang  

8:50 - 9:00  Offener Anfang   

9:00 - 9:10     

9:10 - 9:20     

9:20 – 9:30 
Pause 

   

9:30 - 9:40    

9:40 - 9:50     

9:50 - 10:00    
Pause 

10:00 - 10:10    

10:10 - 10:20   
Pause 

 

10:20 - 10:30    

10:30 - 10:40  
Pause 

  

10:40 - 10:50    

10:50 - 11:00     

11:00 - 11:10     

11:10 - 11:20 
Pause 

   

11:20 - 11:30    

11:30 - 11:40     

11:40 - 11:50     

11:50 - 12:00     

12:00 - 12:10     

12:10 - 12:20     

12:20 - 12:30     
 

Sınıflardaki dersler ağırlıklı olarak Almanca, matematik ve hayat bilgisi konularında 

yapılır. Sanat ve müzik gibi yaratıcı konular ders saatlerine entegre edilmiştir. İngilizce 

dersleri 2-4. Sınıflarda yapılır. Din bilgisi dersi yapılmayacak. Bu düzenleme sınıf 

öğretmeni ilkesinden kaynaklanmaktadır. Beden eğitimi okulda veya okul bahçesinde, 

açık havada egzersiz yapılarak gerçekleştirilecektir. 
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Ek bilgi: 

Çocuklarınız sabahları okul bahçesine vardıklarında ve okul binasına girdiklerinde 

görevli öğretmenler tarafından karşılanırlar. Velilerin okula girmesi hijyen kuralları 

gereği yasaktır.  Ders bitiminde OGS’te görevli eğitmenler çocukları öğleden sonra 

bakımında kalan çocukları doğrudan bağlı bulundukları siniflarindan öğretmenlerinden 

devralırlar ve yine ayni sınıf icinde bakılacaklar. OGS’te olmayan çocukları da kendi 

sınıf öğretmenleri  okul binasının disina kadar eslik edecektir.  

Lütfen çocuğunuzu hastaysa (hangi hastalık olursa olsun) okula göndermeyin! 

(hastaligi COVID-19 olmasa da, sadece  tamamen sağlıklıysa okula gönderin. 

Eğer çocuklarınız "risk grubu" na giriyorlarsa, okula gelmekten muaf tutulabilirler. 

Ögrencinin birlikte yasadigi evde  akrabası olan ve “risk grubu” na ait birisi yaşıyorsa da 

ayni durum geçerlidir ve böyle cocuklar da izin alarak okula gelmekten muaf edilirler. 

Ancak bu durumda tıbbi bir rapor  sunulmalıdır. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 

çocuğunuzun sınıf öğretmenine veya okul yönetimine başvurun. Daha önce okul 

yönetimi tarafından verilen muafiyetler hala geçerlidir. 

Karneler  her zaman olduğu gibi, bu dönem de okulun son haftasında verilir. Lütfen 

öncelikle çocuklara (1, 2 ve 3 yıl) karnesinin bir kopyasını verdiğimizi unutmayın. Lütfen 

verilen bu kopya karneyi  mutlaka imzalayın ve okulun bir sonraki gününde çocuğunuza 

verin. Sonra sınıf öğretmenleri kendilerine karnenin orijinalini verecekler. Karnelerin 

yirtilmamasi, zarar görmemeleri ive çocuklarınıza karneleri koyabilmeleri icin şeffaf bir 

dosya verin. 
 

Umarım tüm bu bilgiler size rehberlik eder. Bu adımın virolojik açıdan değerlendirilip 

değerlendirilmediğini değerlendirmek istemiyorum. Eğitim açısından bakıldığında biz 

ögretmenler hepimiz çocuklarınızı dört gözle bekliyoruz. Birlikte öğrenmenin nedenli 

gerekli oldugunu ve çocuklar için arkadaşlarıyla normal sınıf ortamında olmalarının ve 

beraberliğin ne kadar önemli oldugunu biliyoruz. Tabii ki, çocukların okulumuza dikkatle, 

duyarlı ve sıcak bir şekilde gelmelerine eşlik etmeye devam edeceğiz. 
 

Bu noktada hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu zor dönemde cocuklarınıza sabır, 

düşünce ve özenle eşlik ettiniz. 
 

Sınıf öğretmenleri ve okul yönetimi ve tüm calisanlarimiz  sorularınız varsa bunlari 

cevaplamaktan memnuniyet duyar. 
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Lütfen her zaman oldugu gibi okulumuz ve icinde bulundugumuz durumla ilgili 

yeni bilgiler olup olmadığını www.karlschule-bonn.de adresindeki ana 

sayfamızda düzenli olarak kontrol etmeye devam edin ve e-posta (email)gelen 

kutunuzu kontrol edin. 

Tüm bilgiler, velilere mektuplar ve burada belirtilen formlar da buradan 

indirilebilir. 

Ayrıca kısa bir süre sonra bu mektubun Türkçe ve Arapça’ya çevirisini ana 

sayfamızda bulabilirsiniz. 

 

 

 

Sizlere en iyi dileklerimi sunuyor, size ve ailenize sağlıklı günler diliyorum. 

 

Tobias Hillebrand 

Okul Müdürü 


