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 Hamburg, 05.08.2020 
Okulun açılışı ile ilgili önemli bilgiler 

 
Sevgili Ebeveynler! 
 
Medyadan da takıp ettiğiniz gibi, Hamburg'daki yeni okul yılı tam zamanlı sınıf eğitimi ve 
tam günlük etkinliklerle başlıyor. Çocukların hepsini tekrar bir sınıf içerisinde 
eğitebildiğimiz için çok sevinçliyiz! 
Tatil öncesi sınıf eğitimi ile karşılaştırıldığında, öğrenciler için hijyen kuralları daha da 
rahatlatıldı. Bununla birlikte, enfeksiyon riskini mümkün olduğunca düşük tutmak için, 
eğitim müdürlüğü okul binasındaki yetişkinlerin uyması gereken kuralları önemli ölçüde 
sıkılaştırmıştır. Çocukların yararına, aşağıdaki kuralları okuyup uygularsanız bize destek 
olursunuz! 

• Risk alanlarından geri dönenler (Robert Koch Enstitüsü tarafından 
belirlenen) okula sadece 14 günlük bir karantinadan sonra veya negatif bir 
test sonucunun kanıtı ile girebilirler. 
 

• Korona tipik semptomları olan çocuklar ve yetişkinlerin (solunum yolu 
hastalıkları, öksürük, ateş) okula girmesine izin verilmez. 

 

• Ebeveynler ve ziyaretçiler okula sadece önceden haber verdikten sonra ve 
ağız-burun koruması ile girmelidir. Okul bürosuna veya okul yönetimine 
gelmeniz gerekiyorsa, lütfen önceden arayın. Enfeksiyon zincirlerini daha iyi 
takip edebilmek için her ziyareti  kayıt altına almamız emredildi. Sadece bir şey 
bırakmak istiyorsanız, ana girişteki posta kutusunu da kullanabilirsiniz. 

 

• Eğitimcilerle yapılmak istenen görüşmeler dahi daha önceden telefon veya 
e-posta ile bildirilmelidir. Önümüzdeki birkaç gün içinde, çocuğunuzun sınıf 
öğretmenleri, iletişim kurabileceğiniz telefon görüşme saatleri hakkında sizi 
bilgilendirecektir. 

• Lütfen çocuğunuza okul binası içerisinde eşlik etmeyiniz! 
Sabah okul kapısında vedalaşınız. Okul çıkışında çocuğunuzu tekrar okul 
kapısından alabilirsiniz. Birinci sınıf öğrencilerini ana giriş kapısına kadar 
getirebilirsiniz. İlk günlerde çocuklarla yeni sınıflarına giden yolda pratik 
yapacağız. 

 

• Okul öncesi çocukların Auedrachen'de (yemekhane girişi) kendi girişleri 
vardır. Orada saat 8: 00'de bizim tarafımızdan kabul edilecek ve saat 13: 00'de 
ailelerine geri getirileceklerdir. Lütfen beklerken mesafe kuralına dikkat ediniz. 
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• Çocuğunuzu sabah erken bakıma getirirseniz veya akşam geç bakımdan 
alırsanız, lütfen ana girişteki zili kullanınız. 
 

• Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri (Okul Öncesi hergün olmak üzere) tüm 
günlük bakım için iki sabit kapanış saatimiz var: 14:30 veya 16:00 
Perşembe günü tüm kayıtlı çocukların Posta dosyasına çocuğunuzun okuldan 
ne zaman çıkması gerektiğine dair bir form vereceğiz.  Lütfen, cuma sabahına 
kadar bu formu doldurup çocuğunuz ile birlikte gönderiniz! Okul öncesi 
çocuklar ve birinci sınıf öğrencileri okula başlama gününde bu formu 
alacaklardır. Yeni kayıtlar şu anda mümkün değildir. 

 

• Veli toplantılarında lütfen maske takınız ve mesafe kurallarına uyunuz. 
 
 

Okul içi zamanlar için aşağıdaki koruyucu ve hijyenik önlemler de belirlenmiştir:  
 

• Öğretim, esas olarak sınıf içinde ve kendi zümresi tarafından gerçekleşir. 
Zorunlu seçmeli derslerde istisnalar olabilir. 1/2. sınıf ve 3/4.sınıf kursları 
mümkündür, ancak sadece daha sonra planlanmıştır. 
 

• Tenefüsler mekansal olarak üç gruba ayırırlar  
               (Anasınıfı, Sınıf 1 ve 2, Sınıf 3 ve 4). 

 

• Öğrenciler ayrıca ellerini düzenli ve iyice yıkamaya ve doğrudan fiziksel 
temastan kaçınmaya teşvik edileceklerdir. 

 

• Çocuklar arasındaki mesafe kuralı sınıf içinde, kendi grubu içinde kaldırılmıştır. 
 
 

• Pedagoglar, pedagojik olarak mümkün olduğu sürece mesafe kuralına uymaya 
devam ederler. 
 

• Maske yükümlülüğü, sınıf dışında eğitimciler ve bakım personeli için zorunludur.  
Çocuklar için halen maske takma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, koruyucu 
bir maskenin gönüllü olarak takılmasına izin verilir. 
 

• Sınıf ve destek odaları düzenli olarak havalandırılacaktır. 
 

• Sıhhi tesislerin temizliği daha da güçlendirilmiştir.  
 

 

• Koridorlardaki zemin üzerindeki işaretler, çocukları belli bir mesafede 
hareket etmeye yönlendirecektir.  

 

• Sınıflar arası toplantılar, projeler ve kutlamalar bir sonraki duyuruya kadar 
gerçekleşemez. (1.sınıfların okula başlama töreni istisnadır.)  

 

• Spor, müzik ve tiyatro dersleri kısıtlayıcı hijyen kurallarına tabidir. Üçüncü 
sınıflar için yüzme dersleri planlandığı gibi gerçekleşecektir.  
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• Öğle yemeği sınıfça her zamanki gibi yenecektir. Ancak, bir sonraki duyuruya 
kadar bir salata büfesi olmayacak. 

 
 

Öğrenciler, belirli bir risk durumuna sahip önceden var olan hastalıkları varsa 
veya risk hastası olan bir ev topluluğunda yaşıyorlarsa, zorunlu katılımdan muaf 
tutulmaya devam edebilirler. Böyle bir durumda lütfen bizimle hemen temasa geçiniz! 
Zorunlu sınıf katılımından muaf olan çocuklar, evlerinde çalışmak için bizden eğitim 
materyalleri alırlar ve öğretmenleri tarafından telefonla bakım görmeye devam ederler. 
 

• Ders zamanları dışındaki, erken ve geç bakım gruplarındaki çocuklar, karışık 
yaş gruplarında her zamanki gibi bakılırlar. 
  

• Cuma günü öğleden sonraya kalan çocuklar iki sabit bakım grubunda 
kalacaklardır.(1+2.sınıf ve  3+4.sınıf) Daha önce olduğu gibi, okul öncesi 
çocuklar kendi grubu içinde bakılacaktır. 

 

• Çocuklar sonbahar tatiline kadar tam gün kurslarını seçemezler. Bütün gün 
kayıtlı olan çocuklar, Pazartesi ve Çarşamba günleri sabit sınıf gruplarında 
bakılır. Tabii ki, bu gruplarda çocuklara dersleri- etkinlikleri çekici, eğlenceli hale 
getirmeye çalışıyoruz. 
Sonbahar tatilinden sonra tam günlük kurslarla tekrar başlayıp 
başlayamayacağımızı henüz söyleyemeyiz. Size zamanında bilgi vereceğiz. 
 

Tüm bu önlemler ve kurallar geçici olarak uygulanır ve değişen bir enfeksiyon durumu 
ile tekrar değişebilir. 
 
Son olarak, değişen zaman çizelgemiz hakkında bir not: 
 
Yeni öğretim yılı ile birlikte, okul Konferansının kararı ile, sabah günlük zaman 
çizelgemizi değiştiriyoruz.  
Yeni haftalık zaman çizelgemizi okulun internet sayfasında bulabilirsiniz. 
Önceki etkinlik dersleri ve SchAZ kursları yerine, gelecekte 1.ve 2. sınıflar için zorunlu 
seçmeli kurslar (üç aylık değişikliklerde) ve 3. ve 4. sınıflar için altı aylık değişikliklerde 
profil kursları sunacağız. Kurslar, sınıf öğretmenlerinin yardımıyla çocukların kendileri 
tarafından seçilmelidir. Bununla birlikte, kursların uygulanması gecikecek, çünkü onları 
yeni hijyen düzenlemelerine uyarlamak ve kurs seçimini düzenlemek zorunda kalacağız. 
Gelecekte, öğrenci çalışma süresi artık sabah değil, öğle yemeğinden önce 
gerçekleşecek. 
Ayrıca, öğrencilerin okuma becerilerini düzenli ve tutarlı bir şekilde eğitmek için 20 
dakikalık bir "okuma bandı" kurduk.  
 
Tüm kısıtlamalara rağmen, sonunda tekrar başladığımız için çok mutluyuz ve 
çocuklara ve bize okulda iyi bir başlangıç diliyoruz! 
 
Saygılarımızla       
 
 

Wiebke Jäger und Sylvia Hoyer 


