
   

 

  

 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: 3705 0198 
Kontonummer: 1932 3109 88 
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  
   

 
GGS Karlschule Velileri’ne 
E-Mail ve okul internet sayfası yolu ile 
 

 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 11. August 2020 

2020/2021 Ögretim yılında 
1. hafta derslerin başlaması ile ilgili mektup 
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Sevgili Ebeveynler, 
 

Bu mektupla sizi 2020/21 öğretim yılında derslere nasıl devam edeceğimize ve  buna 

iliskin organizasyon hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde 

daha fazla bilgi içeren daha ayrıntılı bir mektup gelecek. 
 

Okul yasası gerekliliklerine uygun olarak, derslere açık bir başlangıçla (offener 

Anfang) yeniden başlayacağız. Buna uygun olarak 3. ve 4. sınıftaki çocukların geliş 

saatleri sabah 7.45 ile sabah 8.00 arasındadır. Ders  saat 8.00’de başlıyor. 

1. ve 2. sınıflar icin  çocukların geliş saatleri sabah 8.15 ile sabah 8.30 

arasındadır. Bu yıllar için ise dersler sabah 8.30’da başlıyor. 
 

23 Haziran tarihli mektubumda daha önce yazıldığı gibi, tüm sınıflar için dersler ilk 

hafta (12.08.2020 - 14.08.2020) dört ders saatinden sonra sona eriyor yani: 

1. ve 2. sınıflar 12.00’da 

3. ve 4. sınıflar 11. 30'da 

 

Normal  (yeni) ders planı 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren geçerli 

olacaktır. Çocuğunuza bu ders planını  Cuma günü sınıf öğretmeni verecek 
  



   

   
 
 
 11. August 2020 
 Seite 2 von 2 

 

 

— 

 
Dikkat edilmesi gereken hususlar:: 

 Okul binasına giren tüm kişiler, ağız ve burunu da örten maske takmak 

zorundadır. 

 Çocuklarınız, sabahları görevli öğretmenler tarafından karşılanacak ve 

güvenli bir sekilde okul binasına girmeleri sağlanacaktır. 

 Bulasici hastalık riskinden dolayı velilerin ve ögrenciler disindaki 

kisilerin okula girmemesi gerekiyor. Lütfen sizler de bu kurala uyun. 

 Lütfen çocuğunuzu okula ancak tamamen sağlıklıysa gönderin. Bu 

durum COVID-19'dan bağımsızdır. yani çocuğunuz Korona olmasa da 

eger saglikli degilse okula göndermeyin. 
 

Umarım bu bilgilerle size başlangıçta bir yön verebildim. Her şey tam olarak eskisi gibi 

olmasa bile, yine de mümkün olduğunca günlük okul ve ders işleyişine geri dönmeye 

çalışıyoruz. 
 

Tüm Karlschule ekibi olarak önümüzdeki Çarşamba günü çocuklarınızın okula 

tekrar dönmesini dört gözle bekliyoruz. 

 

 

 

Sınıf öğretmenleri ve okul yönetim ekibi her türlü soruyu ve belirsizliği yanıtlamaktan 

mutluluk duyacaktır. 

 
 
 
Yeni bilgiler olup olmadığını görmek için lütfen gelecekte www.karlschule-
bonn.de adresindeki ana sayfamızı düzenli olarak kontrol edin. Lütfen düzenli 
olarak e-mail gelen kutusunu da kontrol edin. 
Tüm bilgiler, ebeveynlerden gelen mektuplar ve burada bahsedilen formlar da 
buradan indirilebilir 
Bu mektubun Türkçe ve Arapça tercümesi de kısa süre içinde web sitemizde 
yayınlanacaktır. 
 

 

 

En icten selamlarımla 

 

Tobias Hillebrand 

Müdür 


