
Hamburg, 13.05.2020
 
 
Anaokulu Sınıfında Öğretim 
 
 
 
Sevgili Velilerimiz, 
 
Haftalarca süren okul kapanışından sonra, Mayıs tatilinden sonra artık okul öncesi 
sınıflara da okulda sınırlı bir eğitim ve çocuk bakımı yelpazesi sunabiliyoruz. 
Meslektaşlarımız, çocukları tekrar görmeyi ve doğrudan öğrenmelerine eşlik etmeyi 
dört gözle bekliyorlar! 
 
Sınıf eğitimi haftanın iki günü saat 08.00 – 13.00 'e kadar olacaktır. 
 
Sınıf öğretmeniniz yakında çocuğunuzun hangi iki gün ders alacağını size 
bildirecektir. 
 
Dilerseniz çocuğunuz dersten sonraki iki gün öğle yemeğine katılabilir.Bunun için 
lütfen önümüzdeki günlerde sınıf öğretmeninizle iletişime geçiniz. 
 
Çocuklar ve eğitimcilerin sağlığını riske sokmamak için aşağıdaki hijyen kurallarına 
kesinlikle dikkat edilmelidir: 
 

- Öğrenme grupları farklı zamanlarda gelecekler. 

- Okulun tüm öğrenme grupları mekânsal olarak,tenefüslerde dahi ayrılacaktır. 

- Okul öncesi çocukları Aueokulunda kendi girişlerini kullanacaklardır. 

- Çocuklarla hijyen ve güvenlik kuralları devamlı tatbik edilip, öğretilecektir. 
 

 
Maske takma zorunluluğu yoktur. 
 
Çocuğunuzun maske takmasını istiyorsanız, lütfen maske kullanımı hijyen kurallarını 
önceden ayrıntılı olarak anlatın-öğretin. 

 
Lütfen soğuk algınlığı veya ateş belirtileri gösteriyorsa, çocuğunuzu hiç tereddütsüz 
okula hasta bildirerek bizi destekleyin! 
 
Lütfen çocuğunuzu okulun ilk gününde kalem kutusu ile birlikte gönderin! 
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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 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. 
Çocukların mesafe ve hijyen ile ilgili tüm kurallara rağmen kendilerini iyi hissetmelerini 
arkadaşlarını ve öğretmenlerini tekrar görmekten mutlu olacaklarını umuyoruz. 
 
Çocuklara ve eğitimcilere ilk derslerinde iyi bir başlangıç ve hepimize sağlık, sabır ve 
dayanma gücü diliyoruz!  
 
Saygılarımızla! 
                                                                           
 
Wiebke Jäger ve Sylvia Hoyer 


