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Sevgili Dördüncü Sınıf Velileri! 
 
İnanılmaz yedi haftalık bir okul kapanmasından sonra, çocuklarınız önümüzdeki hafta, 
okulda sınırlı sayıda ders sunabileceğimiz, ilk çocuklar. 
Meslektaşlarımız, çocukları tekrar görmeyi ve doğrudan öğrenmelerine eşlik etmeyi 
dört gözle bekliyorlar! 
 
 Eğitim Müdürlüğüne göre, dördüncü sınıf öğrencileri zorunlu çalışma sürelerinin 
yarısını yarım grup halinde okulda tamamlamalı ve diğer yarısını ise evde uzaktan 
eğitimle yapmalıdır. 
Westerokulu ile anlaşarak, sabit zamanlarda günlük dersler vermeye karar verdik: 
08.00-10.15 (A Grubu) / 11.00-13.15 (B Grubu) 
Sınıf zümreleri en geç yarına kadar grupların bölünmesi hakkında sizi 
bilgilendirecektir. 
 
Dersler ağırlıklı olarak Almanca, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce olacaktır. Her 
öğrenme grubunda üç eğitimci olacaktır. 4a'daki çocuklar için Bayan Baumeister, 
Bayan Kirac ve Bayan Oschlies ve  4b’deki  çocuklar için Bayan von Bremen, Bayan 
Baumeister ve Bayan Oschlies sorumlu olacaklardır.  
Bayan Jobmann ve Bayan Meier, Eğitim Müdürlüğü  ve Sağlık Müdürlüğü uyarınca  
yüz yüze derslere yönelik değildirler. Tabii ki, dersleri hazırlamaya devam edecekler 
ve telefonla ulaşılabilineceklerdir. 
 
Çocuklar ve eğitimciler için sağlık riskini olabildiğince düşük tutmak için aşağıdaki 
hijyen ve koruma kuralları geçerlidir: 
 

- Dersler sadece kendi sınıflarında yarım grup halinde yapılır. 
- Her çocuğun, komşu çocuktan yeterli güvenlik mesafesine sahip, sabit bir yeri 

vardır. 
- Çocuklar teneffüs vakitlerini de sınıfta gözetim altında geçirirler. (Lütfen 

çocuğunuza yeterince içecek ve küçük bir kahvaltı verin!) 
- İki grup öğrenme arasında ve sonrasında tuvaletler, çalışma ve temas alanları 

da temizlenecektir. 
- Öğrenciler gerekli hijyen ve güvenlik kuralları hakkında detaylı olarak 

bilgilendirilecektir. 
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Maske takma zorunluluğu yoktur. 
Çocuğunuzun maske takmasını istiyorsanız, lütfen maske kullanımı hakkında 
çocuğunuzla önceden hijyen kurallarını konuşunuz. 
 
 
Lütfen bizi destekleyin 

- Çocuğunuza okula gelirken mesafe kuralları konusunda tavsiyede bulununuz! 
- Çocuğunuza okula eşlik etmekten kaçınınız! Okul binasında ne kadar az insan 

olursa, mesafe kurallarına uymak o kadar kolay olur. 
- Çocuğunuzu zamanında evden gönderiniz,çok erken göndermeyiniz! Çocuklar 

okul kapısının önünde gruplar halinde beklememelidirler. 
- Çocuğunuzun gerekli okul eşyalarına sahip olmasını sağlayınız.( Kalemler, 

makaslar, kalemtıraş, silgi, alıştırma kitapları ve benzerleri..) Çocuklar arasında 
hiçbir okul eşyası paylaşımı olmamalıdır. 

- Çocuğunuz soğuk algınlığı veya ateş belirtileri gösteriyorsa,derhal okula 
bildiriniz ve okula göndermeyiniz! 

 
Dersler zorunludur. 
Daha önce hastalığı olan ve söz edilen risk grubuna mensup olan çocuklar, elbette 
istek üzerine öğretimden muaf tutulabilir. 
Aynı şey, özellikle risk grubuna sahip insanlarla birlikte yaşayan çocuklar için de 
geçerlidir. Bu çocuklara uzaktan eğitim yoluyla evde ödevlendirmelere devam 
edilecektir. 
 
Kısmi okul açılışı bizim için de bir zorlu süreç olacaktır. Endişelerinizi ve bu konudaki 
beklentilerinizi çok iyi anlıyoruz. Bu nedenle - okul yetkililerinin yönergelerine uygun 
olarak - Mayıs tatilinden iki hafta önce, şimdi kabul edilen öğretim yapımızın nasıl 
çalıştığını gözlemleyeceğiz ve size bu konuda okul temsilcileriyle tavsiyelerde 
bulunacağız. Sonuca bağlı olarak, Mayıs tatilinden sonra zaman konusunda 
değişiklikler yapacağız. Ama öğrenme grupları kesinlikle bu şekliyle kalacaktır. 
 
Tabii ki, bu öğretim şeklinin, ev izolasyonundaki zor durumunuzu rahatlatmaya 
yardımcı olamayacağını veya sadece çok az bir ölçüde katkıda bulunacağının 
farkındayız. Bu nedenle referans olarak Finkenwerder'deki danışmanlık hizmetlerine  
(bkz. Aueokulunun işlevsel posta kutusu; Aueokulunda öğle yemeği ile acil bakım 
sayfalarına) bakınız. 
 
Biz bugünlerde özellikle mevcut durumdan etkilenen çocuklar üzerinde 
odaklanmaktayız. Okul derslerine ek olarak, öğrencilerin endişelerini, korkularını ve 
hayal kırıklıklarını ele alabileceğimiz tartışmalara her zaman yer vereceğiz. Çocuklar 
muhtemelen arkadaşlarını tekrar görmeyi dört gözle bekledikçe, okulda gerekli 
mesafe ve hijyen kurallarına uymaları zor olacaktır. Hiç unutmamamız gereken şey; 
Çocuklarınız artık gerçekten küçük olmasa bile, halen çocukturlar! 
 
Çocuklara ve eğitimcilere ilk derslerinde iyi bir başlangıç ve hepimize sağlık, sabır ve 
dayanma gücü diliyoruz! 
 
Saygılarımızla! 
 
                                                                             

Wiebke Jäger ve Sylvia Hoyer 


