
 
Leuschnerstraße 20  30457 Hannover Hannover, 29.08.2020 
 
 
Birinici sınıf öğrencilerinin sevgili velileri, 
Şimdiye kadar aile toplantısı yapamadığımız için sizlere bu mektupla önemli bilgileri vermek 
istiyoruz. Eylül ayında yapacağımız aile akşam toplantısının davetiyesi gelecek günlerde 
çocugunuzun posta dosyasında bulabilirsiniz. Lütfen her gün bu posta dosyasına bakınız, 
Teşekkürler ! 
 
 
Okula girişler pazartesi ayın 31.8 den Çarşamba 2.9. a kadar 
Okula giriş saatleri her gün 8:00-8:15  
Okulun ilk haftası pazartesiden çarşambaya kadar biz aile ferdiyle 1. Sınıfa giden çocugunuza 
okulun bahçesindeki toplanma yerine kadar eşlik edebilirsiniz (Kardeşlerini lütfen getirmeyin) .  
 
 
Okul Malzemeleri 
 
Bütün okul malzemelerini Pazartesi 31.8. den Çarşamba 2.9.a kadar her gün okula taşınabilir. Aile 
fertlerinden birisi çocuga taşımakta yardım edebilir. 
 
Okul malzemelerinin üzerine evde isim çocuklarınızın ismini yazınız !!!  
 
 
Yedek Maske 
 
Çocugunuza bir poşet içerisinde üzerinde adı yazılı olan bir yedek maske veriniz. Bu maske sınıfta 
depolanacaktır şayet çocuğunuz maskesini evde unuttuğunda veya yırtıldığında bu maske 
kullanılacaktır. 
 
 
Okul ders saatlerinin sona ermesi. 
Aşşağıda gösterilen saatlerde ders saatleri sona eriyor. Koridolarda sıkışıklığı önlemek için az farklı 
aralıklarla ders saati sona erecektir.  Pazartesi ve Salı günleri tüm 1. Sınıflar bir saat ders görecekler 
bu yüzden Pazartesi, Salı günleri Etüt yoktur. 
 
Pazartesi 12:45-13:00 Uhr O gün etüt yok. 

Salı 12:45-13:00 Uhr O gün etüt yok. 

Çarşamba 12:00-12:15 Uhr Bugün etüt var. 12. 45-13.00 Uhr 

Perşembe 12:00-12:15 Uhr Bugün etüt var. 12.45-13.00 Uhr 

Cuma 12:00-12:15 Uhr Bugün etüt var. 12.45- 13.00 Uhr 

                                                                                                                          Bitte wenden! 
 
Etüt için müraacat 



Sadece 5. Saat için müraacat edilen etüt için çocuklar okulda kalabilirler. Bildirim kağıdına bakınız 
(Okulun başlangıcında elinize geçen) 
 
 
Kahvaltı 
 
Lütfen okula giderken çocuğunuza yeterli derecede yiyecek ve içecek veriniz. Okulda 2 defa 
kahvaltı yapılıyor. Henüz okulda öğle yemeği verilmiyor. 
 
Sıcak tutan giyecekler 
 
Enfeksiyon tehlikesini aza indirmek için 45 dakika içerisinde sınıflarda 3 defa havalandırma 
yapılacaktır. Çocuklarınızın bu süre içerisinde üşümemesi için kalın giyecekler giymesinde fayda 
vardır. 
 
 
 
Biz bu zor dönemde çocuklarınıza ve sizlere iyi bir okul başlangıcı diliyoruz. Sizlerle tanışacağımız 
için seviniyoruz. 
 
 
Selamlarımızla 
1. Sınıf Komitesi 


