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Hamburg, den 15.05.2020 
25 Mayıs`ta tekrar başlayacak! 
 
 
Değerli Veliler, 
 
Pazartesi, 25.05.2020 tarihinde okuldaki eğitim tüm sınıflar için tekrar başlayacak. 
Çocuklarınızın tekrar okula gelmesinden mutluluk duyuyoruz. 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 son sayfada görebilirsiniz. Okuldaki 
eğitim bazı sınıflar için haftada bir veya iki gün olacaktır. Daha fazla bilgi mektubun 
son kısmında. Okul yönetim kurulu bu farklı zamanları Hamburg`daki eğitim için 
belirlemiştir. 
Yoğunluk Almanca, matematik ve sosyal bilim (Sachunterricht) dersinde olacaktır. 
Lütfen grupların farklı başlangıç ve bitiş saatlerine dikkat ediniz.  
 
Hijyen önlemleri 
 
Lütfen çocuğunuzla birlikte aşağıdaki hijyen ve organize önlemlerini dikkatlice 
okuyunuz: 

- Başlangıç: Tüm çocuklar sanatçı evin (Künstlerhaus) arkasındaki 1. 
otoparkında buluşacak. Burada çocuklar karşılanacaklar. 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 
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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 
mutlaka okul müdürünü bilgilendiriniz. Doktordan onay almadan çocuğunuz 
okula gelemez.  

- Çocuğunuzda semptomlar gözetlediğimiz zaman sizlerle irtibata geçeceğiz ve 

siz bu durumda çocuğunuzu okuldan almak durumunda olacaksınız. Lütfen 
çocuğunuzu 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.  

 
 
Öğlen yemeği 
 
Hijyen kuralları ve kısaltılmış okul günü nedeniyle öğlen yemeği okulumuzda 
olmayacaktır. Büyük ihtimal yaz tatili sonrası bu değişecektir ve çocuğunuz sıcak bir 
öğün yiyecektir.  
Yaz tatiline kadar yemek paketleri sipariş etme imkanınız var. Ayrıca yemek paketleri 
sipariş edip ve Wilhelmsburger Tafel kurumuna bağışta bulunabilirsiniz. Bu alternatifi 
kullanmanızı rica ediyoruz. Rebional (okul yemeğine sorumlu olan firma) korona 
nedeniyle iflasa yakın bir durumda. Yaz sonrası Rebional ile devam çalışabilmek için 
sunulan iki imkanlardan birsini kullanmanızı rica ederiz.  
Lütfen okul bürosuna Frau Jahnke ile irtibata geçiniz. Devlet yardımı ile yemek yeme 
sahibi olan öğrencilere yemek paketi otomatikman sipariş edilecektir.   
Hijyenik sebeplerden kantinimiz tüm çocuklarla kullanılmamaktadır. Bir istisna, zorunlu 
bakımda olan çocuklar içindir. Zorunlu bakımdaki çocuklara sıcak öğün verilmektedir.  
 
 
Sizleri okulumuzun yanındaki IBA inşaatına dikkat çekmek istiyorum. Bu inşaat okula 
ait değildir, IBA oyun parkını yenilemekte. Maalesef inşaat yavaş ilerlemektedir ve okul 



girişi bu durumdan dolayı her zaman kullanıma açık değil. Bisiklet standı sanatçı evinin 
yanında. Şimdilik eski stantlar kurulu, fakat yenileri kurulacaktır.  
İnşaat firması gecikmelerden dolayı kaynaklanan bu durum için özür dilediler. Bazı 
faaliyetler tatile ertelendi. Kamyonlar inşaat için sürekli gelmekte olacaktır ve bir işçi 
manevra yapabilmesi için yardımcı olacaktır. Sizleri yine de çocuğunuza dikkat 
etmenizi rica ediyoruz. Ayrıca inşaat nedeniyle Rahmwerder sokağı çok dar olacağı 
nedeniyle çocuğunuzu mesela otobüs durağında bırakmanız rica edilir.  
  
Okulumuzun tekrar hayat ile dolmasından mutluluk duyuyoruz. 
 
Saygılar, 
Christian Meyer,  
 
 
 


