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TÜRKÇE

Theodor Haubach Okulu'nun sevgili Velileri,

Oldukça hareketli  bir  sömestri  geride bırakıyoruz.  Tabii  ki  hepimiz için  çok güzel  bir

duygu bu.

Hemen  hemen  tüm  öğrencilerin  okula  dönmesi  ve  okul  hayatımızın  neredeyse

normalleşmesi çok güzel. Yaz tatiline kadar bunun keyfini çıkarmaya devam edeceğiz.

Sizlere bu hafta birkaç kısa not ve mesajımız var.

Kendi kendine testlerin anasınıfında kullanımı

Herkesi korumak adına, anasınıfı öğrencilerinin de haftalık test yapmalarını önemle rica

ediyorum. Çok teşekkürler!

Tamgün/ Öğleden sonra (mevcut 1., 2. ve 3. sınıflar için geçerlidir)

Daha önce de duyurduğumuz gibi bu hafta bir erişim bağlantısı, bir kullanıcı adı ve bir

şifre alacaksınız. Gelecek sömeştir kurs seçerken bunları kullanacaksınız.

Önümüzdeki yıl 4. sınıflar için ek ders/ destek programı

4.  sınıf  öğrencileri  arasında  pandemi  nedeniyle  öğrenme  gecikmeleri   yaşayanların

durumlarını telafi etmek için “Anschluss - Hamburg mentör programı”.

2021/22  eğitim-öğretim  yılının  ilk  yarısında,  tüm  dördüncü  sınıflar  için  “Anschluss”

öğrenme  destek  programı  Hamburg'da  başlayacak.  Bu  program  ortaokula  geçişte

yaşanabilecek güçlükleri  bertaraf etmek için dördüncü sınıf  öğrencilerinin ihtiyaçlarına

göre  hazırlanmıştır.  Programa  okulun  katılımı  zorunludur.  Program eğitim  dairesi  ve

ZEİT Vakfı tarafından finanse ve büyük ölçüde de organize edilmektedir.

Program,  motivasyon  ve  performansta  pandemi  kaynaklı  gecikme  yaşayan  4.  sınıf

öğrencilerine yöneliktir.  Tüm ilköğretim okulları, bu programa özellikle ihtiyacı olan en

fazla beş öğrenciden oluşan öğrenme grupları oluşturabilirler. Bu öğrenciler, haftada iki

kez olmak üzere 45 dakikalık derslerde bir danışmanla buluşurlar.

Okul başına toplam öğrenme grubu sayısı, sosyal endekse (KESS) bağlı olarak değişir.

Mevcut sosyal indeksi 4-6 olan okullar, dördüncü sınıfların sayısı  kadar sayıda öğrenme

grubu alabilir - bizim durumumuzda 5 sınıf var, 5 öğrenme grubu demek oluyor.

Katılım gönüllülük prensibine dayanır. Prensip olarak isteyen tüm öğrenciler katılabilir.

Eğer daha fazla öğrenci katılmak isterse, seçim okulun sorumluluğundadır. Ders veren

öğretmenin  değerlendirmesi  ve koordinatör  öğretmenin  desteği  karar  verirken önemli

birer klavuzdur. Bunu gelecekte konferanslarda tartışacağız. Seçilen öğrenciler yarı yıl

boyunca katılmayı taahhüt ederler.



Hedef  ve  içerik:  Nitelikli  danışmanlar  (öncelikle  üniversite  öğrencileri)  tarafından

yürütülen küçük öğrenme gruplarındaki  ek dersler,  öğrencilerin,  özellikle  Almanca ve

matematik  deslerinin  temel  konularındaki  eksikliklerini  telafi  etmelerine  yardımcı

olmalıdır.  Aynı  zamanda  öğrencilerin  kişiliklerini  ve  öğrenme  motivasyonlarını

güçlendirerek,  onları  pandemi  öncesi  performanslarıyla  yeniden  buluşturmalı  ve  bu

süreçte 5. sınıfa hazırlanırken kendi kendilerine öğrenmeyi de teşvik etmelidir.

Hijyen kurallarının uygulanması

Çocuklarınıza  tıbbi  ağız  ve  burun  koruması(maske),  ayrıca  2  adet  de  yedek maske

vermeyi unutmayınız.

Hastalık belirtileri ortaya çıkarsa ne yapmalı

Lütfen BSB'nin mevcut grafiğine dikkat edin.

İleri tarihler

09.06. Okul konferansı 18:00 (davetiye aşağıdadır)

11.06. 41 numaralı Veli mektubu

22.06.  Karnelerin verilmesi

23.06. karnelerin iadesi

23.06. 4. Sınıflara veda partisi / "Pencereden atliyoruz"

Size ve ailenize güne li bir yaz haftas  diliyorumş ı

Dagmar Solf, müdire ve Manfred Boelter, müdür

yard mc sı ı ı


