Velilerin bilgisine
Grundschule Mühlenberg
Corona döneminde
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Grundschule Mühlenbergin sevgili velileri ve aile üyeleri,
Bu yazımla sizleri corona kriz döneminde en önemli ve yeni bilgileri kısa bir şekilde açıklamak
istiyorum. Sizlere bu dönemde öğrenimin tekrar okulda başlaması hakkında bilgilendirmek istiyorum.
Bizim homepage ( internet sayfası ) üzerinden bu konularla ilgili bilgi edinebilirsiniz
www.grundschule-muehlenberg-hannover.de
Sizleri bu dönemde öğrenimin tekrar okulda başlaması hakkında bilgilendirmek istiyorum sorularınız
olursa sınıf öğretmenlerinizle konuşma saatlerinde iletişime geçebilirsiniz.
Evde eğitim
22 Nisandan beri evde öğrenim çocuklar için mecburi bu demektir ki çocuklarımızın okuldan almış
oldukları çalışma kağıtlarını çözmek zorunludur. Bu ödevleri yerine getirmez veya sınıf öğretmeni size
ulaşamazsa bu okul kurallarına aykırıdır, hatta bunun bir ceza durumu olabilir. Sınıf öğretmenleri size
konuşma gün ve saatlerini ( Telefon, video,vb) görüşme ile veya çok önemli durumlarda okulda
buluşma zamanlarını vereceklerdir, sizin ve çocukların sorularını cevaplandırmak için bunun dışında
sınıf öğretmenleri en az haftada bir defa sizinle iletişim kurup sizinle konuşmak için bir gün ve saat
belirleyeceklerdir bununla sizler bu konuşma gününe katılmalısınız (zorunlu) evde öğrenim 1. Ve 2.
Sınıflar için en fazla bir buçuk saat 3. Ve 4. Sınıflar için en fazla 2 saat sürmesi gerekli bu çalışma
kağıtları normal olarak öğrencinin kimsenin yardımı olmaksızın çözebilmesi gerekir 04/05 tarihinden
itibaren bütün öğrenciler ve aile fertleri internet sayfamız İSERV üzerinden ödevlerini, postalarını,
çalıştırma kağıtların (modl) alabilirler bizim okul internet sayfamıza giriş bilgileri bu haftaiçinde posta
yoluyla gönderilecektir. Bununla ilgili bir video en kısa zamanda bizim okul sayfamıza (internet)
www.grundschule-muehlenberg-hannover.de görebilirler bu konuda sınıf öğretmenleri size
severek yardımcı olacaktır
Okulda öğrenim
Eğitim ve öğrenim 4. Sınıflar için pazartesi günü 4 Mayısta veya 5 Mayısta çocugunuzun grubuna
göre tekrar başlıyor. Tüm diğer sınıflar daha sonra öğrenime başlayacaklardır, Örneğin 3. Sınıflar
18 mayısta, 2. Sınıflar mayısın sonunda ve 1. Sınıflar haziranın ortasında öğrenime
başlayacaklardır. Bu konuda sınıf öğretmeniniz size bilgi verecektir temizlik ve mesafe (1.5m)
kurallarının tam uygulanabilmesi için bütün sınıflar 2 gruba ayrılacaklar. Bu arada okul saatlerinde
değişiklik olcaktır her grup 1 gün arayla okula gelecek ve evde öğrenime devam edecektir. Bu
değişik günlerde çocugunuzun yaz tatiline kadar okula geldiği dönemde, okulun ilk gününde okul
planlama defterine renkli kalemle işaretlenecektir. Çocugunuzun hangi grupta oldugunu ve hangi
günde okula başlayacağına tam zamanında sınıf öğretmeninden öğreneceksiniz
.
3. Ve 4. Sınıflar

1. Ve 2. Sınıflar
Okula gelme saati: 8:15 ile 9 arası

Ders saati : 09:00 ile 12:45 arası

Ders saati : 09:00 ile 11.45 arası
Ders saati bitimi: 11:45 ile 12:00 arası

Ders saati bitimi: 12:45 ile 13:00 arası

Sağlık riski olan çocuklar
Çocuklarınız yetişkinler gibi Covid-19 hastalıgının risk grubunda olabilir. Bu yüzden hastalığın aile
üyelerinden birine bulaşma tehlikesi olabilir, bu nedenle çocuk doktoruna sormanızda fayda var şayet

çocuklarınız bu risk grubuna dahilse bu dönemde çocuğunuzun evde kalması daha doğru olur ve evde
öğrenimine devam edebilir.

Okulun ilk günü
Çocugunuz saat 8:15 ile en geç 9:00 da okula gelmesi gerekmektedir. Bunun sebebi okulun önünde
oluşacak kalabalığa sebep vermemek. Anne ve babalar çocuklarından okulun önündeki ön görülen
yere kadar getirip çocuklarından ayrılması gereklidir. Çocuklar okulun giriş kapısı önünde üstü kapalı
olan yerde teker teker toplanacaklardır. Anne, baba ve kardeşler aynı yerde bulunamayacaklar
öğrenciler yerde 1.5 metreyle işaretlenen yerlerde bekleyecekler. Bir öğretmen öğrencileri teker
teker içeriye alacaktır. Biz okul olarak çocuklarımızın okul sırasında emin bir şekilde öğrenim görmesi
için bütün tedbirleri aldık, bu yüzden herhangi bir kaygınız olmasın. Virüsün bulaşmaması için ve bunu
en aza indirmek için öğretim sırasında tüm temizlik tedbirlerinin her yerde okulumuzda aldık. Bu
yüzden kurallar okulda ve okul bahçesinde uygulanacak. Okul günde birkaç defa temizlenecek. Bütün
bunları çocuklarınızla oyun oynar gibi tekrar edecegiz ve öğrenecegiz bu bizim için yavaş yavaş bir
alışma dönemi olacak. Öğle yemegi maalesef verilmeyecek ama bunun yerine taze paketlenmiş içinde
salam ( domuz eti içermez ) , peynir , meyve ve sebze olacak. Bunların hepsi temizlik kurallarına
uygun bir şekilde paketlenip ikram edilecek. Günün sonunda 15 dakikalık bir süre içerisinde
öğrenciler okulu terkedecekler ( 3. Ve 4. Sınıflar 12:45 ile 13:00 arasında , 1. Ve 2. Sınıflar saat 11:45
ile 12:00 arasında). Bu tedbir okulun önündeki kargaşayı önlemek içindir. Lütfen bu değişken saatlere
dikkat ediniz . Birhasa okulun başlangıcında ve okulun bitiş zamanında çocuklarınızı okuldan alırken
giriş kapısının önünde üstü kapalı olan bölümde beklemeyiniz, lütfen okulun önünde geniş alanda
bekleyiniz ve 1.5 metre aralık bırakınız.
Bütün bu tedbirlerin başarıya ulaşması için ne yapmalıyız
Bütün aldıgımız tedbirlerin başarılı olması için çocuklarımızın ve ailelerin sağlıklı kalması için hem
öğretmenler hem öğrenciler ve okul çalışanları tam tamına kurallara uymak zorundadırlar. Bütün bu
kurallar örnegin mesafe bırakma, belirli aralıklarla el yıkama tümü zaten son haftalarda bilinen
tedbirler. Okulun yeni kuralları bu dönem için çok önemli bu kuralları çok yakın bir zamanda okulun
internet sayfasından ve okulun ilk günü çocugunuzun dosyasında bulabilirsiniz bu konuyu
çocugunuzla lütfen tekrar konuşunuz elbette, bütün bunlar bizim ve çocuklarımız için alışılmamış bir
durum : Corona döneminden önce tabii ki çocuklarınız arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle oynadılar,
birbirlerine yardım ettiler, sarmaş dolaştılar. Şimdi hepimiz, hatta en küçüklerimiz tüm kurallara
uyarak sağlıklı kalalım. Şayet bu kurallara bilerek ve tekrarlayarak uyulmazsa okul olarak sizlerle
hemen bağlantı kuracağız, bu duruma bir çözüm bulmak için.
Bu demektir ki; çocuklarınızı hemen okuldan alıp eve götürmenizi ve öğrenimine evde devam
etmesini isteyeceğiz. Bu tutumumuz çocukları virüsten korumaktan kaynaklanıyor hatta diğer bir
durumda okuldan bir okul cezası verilmesi söz konusu.
Biz hepimiz çocuklarınız ve siz aileleri uzun bir süreden sonra okulda görmek ve beraber çalışmak için
iyi bir başlangıç için en iyi tedbirlerimizi hazırladık.
Lütfen bütün bunları yapınız ve bize yardım ediniz.
Sağlıcakla kalınız!!!
Kalpten selamlarımla,

Herzliche Grüße, S. Ramberg (Okul Müdürü)

