
 

 
 

Pazartesi, 25 Mayıs`tan itibaren tekrar başlayacak!  

 
Değerli Veliler, 
 
Pazartesi, 25.05.2020 tarihinden itibaren 0-3 sınıflar öğrencileri okuldaki eğitime 
kısaltılmış halde başlayacaktır. Çocuğunuzun okulda olduğu günlerde öğlen yemeği 
verilecektir.  
Tüm okul çalışanları çocukları tekrar görmekten mutluluk duyuyorlar. Bu zor durumda 
sıkı hijyen planına uyabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 
 
Ders planı 
 
Enfekte riskini düşük tutabilme nedeniyle sınıfları iki küçük gruba ayırdık. Grup A ve 
grup B. Çocuğunuzun hangi grupta olduğunu ve başlangıç ve bitiş saatlerini son 
sayfada görebilirsiniz.  
 
 
Hijyen önlemleri 
 
Lütfen çocuğunuzla birlikte aşağıdaki hijyen ve organize önlemlerini dikkatlice 
okuyunuz: 

- Buluşma her zaman okul önündeki büyük alan (Ankerplatz), sınıf levhası . 
Buradan çocuklar bizim tarafımızdan alınacaktır. Çocuklar tek başına okula 
girmeyecekler. 

- Her öğrenci kendi materyallerini getirmeli – materyaller ödünç verilmeyecektir. 
- Her öğrencinin ismiyle işaretlenmiş diğer öğrencilere mesafeli çalışma yeri 

olacaktır. Yerleri değiştirilmeyecektir.  
- Sınıf odaları, mobilyalar ve temas yüzleri her gün, tuvaletler ise günde iki defa 

temizlenecek. Sınıf odaları birkaç defa havalandırılacaktır.   
- Tuvalet alanına sadece bir çocuk girebilir. Tuvalet girişindeki bekleme çizgisinde 

çocukların beklemesi gerekmektedir.    
- Lütfen çocuğunuzla birlikte el yıkamayı, kol dirseğine hapşırmayı ve 1,5m 

mesafe kuralını konuşunuz- bu okul yolunda ve buluşma alanında da önemli! 
- Öğrencilerden kullanılan bilgisayarlar kullanım sonu öğretmenden dezenfekte 

edilecektir. 
- Maske kullanımı okulda mecbur değildir ve derste zahmet verebilir. Buna 

rağmen sizden çocuğunuzun çantasında bir maske ve poşet (kullanılmış 
maske için) bulundurması. Mesafe kuralına uyması zor olduğu durumlarda 
bunları kullanacağız.  

- Öğretmenler her vakit maske kullanabilirler. 
 
 
Çocuk ve yüksek riskli veliler hasta bilgilendirmesi  
 

- Hasta olan çocukların evde kalması gerekmektedir. Lütfen okul bürosuna (her 
zaman ki gibi) ve sınıf öğretmenine bilgilendiriniz! 

- Çocuğunuz veya aile bireylerinden birisinde korona hastalığı varsa eğer 
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mutlaka okul müdürüne bilgilendiriniz. Doktordan okey almadan çocuğunuzun 
okula gelemez.  

- Çocuğunuzda semptomlar gözetlediğimiz zaman sizlerle irtibata geçeceğiz ve 

siz bu durumda çocuğunuzu okuldan almak durumunda olacaksınız. Lütfen 
çocuğunuz sadece sağlık durumu iyi olduğunda okula 
gönderiniz!  

- Hastalığı olan çocuklara yaz tatiline kadar derslerle katılmak zorunda değiller, 
evden eğitim devam edecektir. Bu durumda doktor raporu gerekmektedir. Ayrıca 
hastalığı olan aile bireyleri varsa eğer çocuğunuz okuldaki eğitimden muaftır. 
Lütfen bunu okul bürosuna bildiriniz. Evden eğitim her öğrenci için devam 
edecektir.  

 
 
Çocukları tekrar görmek mutluluk duyuyoruz !  
Tüm Müslüman ailelerin ramazan bayramını şimdiden kutluyoruz. 
 
Saygılar ve „sağlıklı kalın“ 
tüm Elbinsel okulu çalışanları 
Th. Hawellek, S. Skwirblies, C. Meyer    

 
 
 
 

 


