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TÜRKÇE
Theodor Haubach Okulu'nun sevgili Velileri,
Ağustos ayının olağanüstü yağmurlu bir haftasını geride bıraktık.Yağmur o kadar
şiddetli yağıyordu ki maalesef çocukları okul binasında tutmak zorunda kaldık. Genel
olarak, çocukların biraz olsun temiz hava almaları için hafif yağmurlarda dışarı
çıkmaları gerekir. Bu nedenle lütfen çocuğunuza ıslanma ihtimaline karşı iyi koruyan
bir yağmurluk ve yedek giysi vermeyi unutmayın.
Yağmur molasının düzenlenmesi
Öğrenciler şiddetli yağmurda koridorlarında kalır ve orada denetlenir. Sınıflar açık
kalır, böylece çocuklar orada oynayabilir, okuyabilir ve dinlenebilir.
Şu anda uzun bir öğle yemeği teneffüsüne sahip olan 1. Sınıflara bu süre zarfında
eğitimcilerin gözetiminde spor salonu, *Hafen ve Fischmarkt açılacaktır.
Veli toplantılarının organizasyonu
Veli toplantıları önümüzdeki iki hafta için planlandı. Bununla ilgili olarak aşağıdaki
bazı kararları aldık.
• Sadece bir velinin katılımı
• Ağız ve burun koruması takılması zorunludur
• Katılım listesi oluşturulmalıdır
• Hızlı test (24 saat geçerli) veya aşı kanıtı gösterilmelidir.
• Ellerin dezenfeksiyonu
Veli toplantıları internet üzerinden dijital olarak da yapılabilir.
Eylül ayında yapılacak eğitim görüşmelerinde her iki ebeveyn de bulunabilir /
bulunmalıdır - eğer günün koşullarında buna izin var ise!
Veli konseyinin Yeni e-posta adresi:
elternrat@ths.hamburg.de
Devam zorunluluğunun askıya alınması
Okullara devam zorunluluğu sonbahar tatiline kadar kaldırılacak.
Hastalık belirtileriyle başa çıkmak icin
Lütfen ana sayfamızda verilen formu dikkate alıniz
Yaz tatilinden sonraki belirli tarihler
21.08 Okul derneği tarafından düzenlenen THS'de bit pazarının - ne yazık ki
edilmesi gerekiyor
24.08 3d Sınıfı Veli Toplantısı
23.08 Anaokulu Veli Toplantısı
27.08 Veli bilgilendirme mektup no: 4

iptal

30.08 2.Sınıflarla Veli Toplantısı
31.08 1.Sınıflarla Veli Toplantısı
07.09.
• 17:30 Movego tatil ve diğer programlarını tanıtıyor
• 18:00 Okul derneği kendini tanıtıyor
• 18:30 Veli Genel Kurulu
Okulu genişletme çalışma grubu şu ana kadar yapılan çalışmaları sunar.
* Hafen ve Fischmakt okulumuzda etkinlik yapılan sınıfların adıdır.

Bizler
Theodor Haubach Okul`u çalışanları olarak size ve ailenize biraz
olsun güneşli bir hafta sonu diliyoruz!
Yürekten selamalar
D. Solf, Müdire
M. Boelter, Müdür yardm.
D. Röhe, Bölüm Başk.
THS meslektaslarımız

