
   

 

  

 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  
   

 
 
Okul topluluğunun ebeveynleri 
tarafından posta klasörüne, 
E-posta ve ana sayfa 
 
 

 GGS Karlschule Bonn  
Gemeinschaftsgrundschule 
der Stadt Bonn 

Dorotheenstraße 126 
53111 Bonn  
 

Müdür Tobias Hillebrand 
Müdür Yardimcisi Alexander Katzer 

Sekreterler 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 

Tarih 16. August 2020 

Yeni okul yılına hoş geldiniz! Sayfa 1 _ 4 

 

Sevgili ebeveynler , 
  

Umarım siz ve çocuklarınız tüm kısıtlamalara rağmen güzel bir tatil geçirmiş ve birlikte 

birkaç gün dinlenebildiniz. Şimdi yeni okul yılı başladı ve umarım herkes bizi neşe ve 

heyecanla bekleyen her şeyi dört gözle bekliyor. Hep birlikte ilerideki zorlukların 

üstesinden geleceğiz! 

Bu mektupla, sizleri ve çocuğunuzu tüm Karlschule ekibi adina 2020/21 yeni okul yilinda 

ictenlikle selamlamak istiyorum . 
  

Özellikle okulun ilk yılındaki çocuklara hızlı bir alışma, bir çok güzel karşılaşma ve 

öğrenme, keşfetme ile araştırmada sevinçle heyecan verici bir okul yılı diliyorum. 

Ayrıca tüm 1. sınıf velilerimizin Karlschule'de iyi vakit geçirmelerini, çocuklarına ve 

personelin çalışmalarına çok güvenmelerini, ayrıca sınıfa ve okul hayatına katkıda 

bulunabileceğiniz çok sayıda fikir ve eylem diliyorum. 
  

Bu arada aramiza yeni katilan Bayan Jansen ve Bayan Sirmasac'tan destek aldığımız 

için cok memnunum . Bu vesileyle onlari bir kez daha selamlamak ve okulumuza hoş 

geldiniz diyerek ve iyi bir işbirliği için sabirsizlaniyorum..  

Kısa bir süre sonra, çocuğunuzun sınıfı için veliler akşamına davet edileceksiniz. Bu 

akşam size Çocuğunuzun öğretmeni ve sınıftaki diğer velilerle konuşmak ve tanisma 

imkani sunacaktir.Ayrica size öğretim yılı hakkında birçok bilgi verecektir. Buna ek 

olarak , sınıf vesayet başkanı olarak seçilmek suretiyle, komitelerde aktif olarak okulu 

destekleme firsatina sahipsiniz. Bu komitelerde görev almanizdan özellikle mutluk 

duyarim..! Mümkünse lütfen bu davete katilimda bulunun.. 
  

Okul yasası gereklilikleri temelinde, şimdi size aşağıda açıklamak istediğim yeni günlük 

okul hayatını planladık. Tüm bu çabaların amacı, birlikte mümkün olan en yüksek sağlık 
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korumasını elde etmemizi sağlamak ve böylece tüm çocuklar için güvenilir ve sürekli 

sınıf dersleri ve OGS bakımı sunabilmektir. 

Bize verilen tüm talimatlar dogrultusunda gitmeye kararliyiz. Calisanlarin yani sira 

cocuklar ve velilerin yardimlarina gereksinim duymaktayiz. Gereksinimleri güvenilir bir 

şekilde karşılamamız için bize ve çocuklarınıza yardımcı olun. Bunun için çok 

teşekkürler! 

 
Corona günlük yaşam 

Derslerin başlangıcı 

Tatillerden önce olduğu gibi, açık bir başlangıcı da içeren kademeli bir ders başlangıcı 

düzenledik. Bu, tüm çocukların aynı anda okula gelmediği ve gelişin yayıldığı anlamına 

gelir. 

Yüksek sınıftaki çocuklar daha çok ders aldıkça okul günleri daha erken başlar. 3. ve 4. 

sınıf çocukları okula sabah 7.45 ile 8.00 saatleri arası gelebilirler . Dersler saat 8.00 

başlayacak. 

Alt siniflardaki cocuklar yani, 1. ve 2. sınıfın çocukları okula 8.15 ile 8.30 arasinda 

gelebilir.. Dersler sabah 8.30 da baslayacak.  

Derslerin bu eşitlenmis baslangiciyla, tenefüsleri kademeli olarak yapabiliriz. Böylece 

tüm cocuklar bu sicak mevsimde okul bahçesinde yeterince egsersiz yapabilirler. Tam 

ders saatleri, sınıf öğretmeninden aldığınız zaman çizelgesinde bulabilirsiniz. 

Lütfen çocuğunuzun okula belirtilen saatlerde zamaninda geldiginden ve okul 

bahcesinde cok erken beklememesine dikkat edin. Herkes için bu, korona ile 

mücadelede önemlilik arz eder. 

Gelen çocuklar hemen sınıflarına giderler. Ders başlamadan önce herkes ellerini 

yıkar ve sonra yerlerine otururlar. Siralarina oturduklarinda maskelerini 

çıkarılabilirler. 

  

  
  

Ağız ve burun kaplaması (maske) 

Kuzey Ren-Vestfalya'daki bütün ilkokullarda, okul binasında bulunan herkesin 

maske takması zorunludur. Ebeveynler olarak, çocuğunuzun uygun şekilde 

donatıldığından emin olmalısınız. Bu nedenle, lütfen çocuğunuza okula götürmesi için 

en az bir uygun maske verin.  

Yukarıda belirtildiği gibi, çocuklarin siralarinda otururken maskelerini cikarmalarina izin 

verilir. 
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Hijyen önlemleri 

Yaz tatilinden önce açıklanan hijyen önlemleri geçerlidir: 

Mesafe         

düzenli ve kapsamlı el yıkama         

Ağız ve burun koruması (maske) kullanın         

düzenli havalandırma         

temas yüzeylerinin düzenli olarak temizlenmesi         

Önlemler okulun hijyen konseptinde açıklanmıştır. 
  

İzlenebilirlik 

Gerekirse enfeksiyon zincirlerini takip edebilmek için odalarda sabit bir oturma düzeni 

vardır ve dersin her günü ve benzer okul etkinlikleri için devamlılık belgelenir. 
  

Korona ile ilgili semptomlar (belirtiler) durumunda prosedür 

COVID-19 semptomları olan okul cocuklari, özellikle ateş, kuru öksürük, tat / koku 

duyusunun kaybı gibi durumlarda, çocuklarının enfekte olduğundan şüpheleniliyor ve 

okula gitmelerine izin verilmiyor. Günlük okul yaşamında bu tür belirtiler ortaya çıkarsa, 

ebeveynlere danışarak, çocuk derhal okuldan alinmalidir. Çocuk ayrı bir yerde tutulur 

ve okuldan ayrılıncaya kadar uygun şekilde denetlenir. Okul yönetimi sağlık 

departmanıyla iletişime geçer. Bir çocuğun burun akıntısı varsa ve başka hiçbir belirti 

göstermiyorsa, ilk olarak evde 24 saat boyunca izlenmelidir. Başka semptom görülmez 

ise, öğrencinin okuldaki sınıf derslerine tekrar katılmasına izin verilir. 
  

Korona vakalarında okuldaki sorumluluklar ve prosedürler 

Bir öğrenci, öğretmen veya çalışan Sars-CoV-2 ile hastalanırsa veya testler sırasında 

başka yollarla enfeksiyon vakaları bulunursa, sağlık departmanı okul yönetimi 

tarafından bilgilendirilecek veya sağlık departmanı okul yönetimini bilgilendirecektir. . 

Her durumda, sağlık departmanı daha fazla önlem almaya karar verir. 

  

 

2020/21 öğretim yılının başlangıcı için iyi hazırlandık. Günlük okul hayatında, 

değişikliklere kesinlikle esnek ve kendiliğinden tepki vermemiz ve ardından 

eylemlerimizi buna göre uyarlamamız gerekecek. Bu konuda sizi her zaman hızlı bir 

şekilde bilgilendireceğiz. Bu yüzden lütfen gelecekte yeni bir bilgi olup olmadığını 

görmek ve gelen kutunuzu kontrol etmek için www.karlschule-bonn.de 

adresindeki ana sayfamızı düzenli olarak kontrol edin. 
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Okullar ve Eğitim Bakanlığı'ndan uyarlanmış okul operasyonları hakkında bilgiler şu 
adreste bulunabilir: 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-
schulbetrieb-corona- zeiten 
 

 

 

Tüm Karlschule ekibi adına, size ve çocuklarınıza tüm bu bilgilere, kısıtlamalara ve 

kurallara rağmen birçok ilginç karşılaşmanın yaşandığı iyi ve başarılı bir okul yılı 

diliyorum . 

Emin değilseniz veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten 

çekinmeyin. 

 
 
 
 
 
Saygılarımla 

 

Tobias Hillebrand 

rektör 

 
 
 
 
 
 
 
Tüm bilgiler, ebeveynlerden mektuplar ve burada belirtilen formları da olabilir 
indirilen gelen www.karlschule-bonn.de .  
Bu mektubun bir çeviri de Türkçe ve Arapça da sitemizde kısa süre içinde hazır 
olacaktır. 


