Elterninfo Nummer 21, Hamburg 08.01.2021
Theodor Haubach Okulu'nun Sevgili Velileri,
05.01.2021 Salı günü alınan siyasi kararın ardından, bizler Hamburg Okulları´ndaki deslerle
ilgili nihai kararı sizlere bildirebilmek için Hamburg Eğitim Dairesi´nden gelecek haberleri
bekledik. O nedenle sizlere bu güne dek herhangi bir arabilgi göndermedik.
31.01.2021 tarihine kadar dersler
Ocak ayı sonuna kadar dersler uzaktan eğitim şeklinde olacaktır, okula devam zorunluluğu
askıya alınmıştır.
Çocuklarınıza evde bakmanız için çağrı yapıyoruz!
Genel eğitim veren okullara devam eden tüm öğrenciler için devam zorunluluğu 31 Ocak
2021 tarihine kadar askıya alınmıştır.
Ancak her halükarda çocuğunuzu okuldaki acil bakım- öğrenim seçeneğine kaydettirme
imkanınız bulunmaktadır.
Okullarda tam teşekküllü ders verilmemekle birlikte, okula gelen öğrenciler pedagojik olarak
yönlendirilerek evlerinden mesafeli ders yapan öğrencilerle aynı ödevleri yapmaktalar.
Kayıt yaptıran çocukların saat 08:00'de okula gelmeleri gerekmektedir. Saat 14:00 veya
15:30'da eve gidebilir ya da okuldan alınabilirler.
Lütfen 13.01.2021 Çarşamba gününe kadar, çocuğunuzu önümüzdeki haftalar için okuldaki
bakım- öğrenme seçeneğine (28 Ocağa kadar) kaydettirip ettirmeyeceğinizi sınıf
öğretmenlerine bildiriniz.
Acil çağrı devam etmektedir: Eğer herhangi bir şekilde imkanınız varsa lütfen çocuğunuza
evinizde bakınız. Bildiğiniz gibi şu an herkes için zor bir süreçten geçiyoruz.
Birçoğunuz bu süreçte hem evlerinizden çalışıp hem de evde bir şekilde çocuklarınıza
bakıyorsunuz.
Öğretmen meslektaşlar ve pedagoglar da bir yandan mesafeli eğitim yapıp, ders hazırlayıp
velilerle iletişim kurup, organizasyonlar yaparken, bir yandan da sizler gibi kendi çocuklarına
bakıyorlar.
Tüm pedagoglarımız ve öğretmen meslektaşlarımız TH Okulu´nda saat başı, öğrencileri
yerinde desteklerken nöbet için de hazır bulunmaktalar. Bu süreçte herkese oldukça fazla
görev düşmektedir. Yine de, hepimiz enfeksiyonların sayısının düşürülmesine katkıda
bulunmalı ve de sağlıklı kalmalıyız.
Bu bağlamda sizlerden birbirimize karşı anlayışlı olmayı bekliyorum!

Okulda hijyen önlemleri
Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi, okul alanına girer girmez maske takmak zorundalar.
Anasınıfı öğrencileri takmak zorunda değil,
1,5 metrelik bir mesafe korunmaya devam edilmeli. Odalar her 20 dakikada bir
havalandırılmalıdır, Dışarıdaki molalarda maske takmak zorunlu değildir.
Grup büyüklüğü şu anda 12 kişiyi geçmemelidir.
Ödevlerin ve ders materyallerinin iadesi ve yeni ödev ve ders materyallerinin çocuklara
iletilmesi
Önümüzdeki hafta, sınıf öğretmenleriyle diyalogda kalarak ödevler teslim alınır ve
muhtemelen yeni ev ödevleri verilir. Sınıf öğretmenleri bunu sizinle bizzat paylaşacaktır. Sizin
için öngörülen randevu mu yoksa başka bir şekildemi yapacağınıza birlikte karar
verebilirsiniz.
Öğrencilere gönderilen çalışma malzemeleri İle ilgili ekte gönderilen nota lütfen dikkat edin.
Bir hafta sonra çocuklarınızın düzeltilmiş çalışma kağıtlarını, kitapçıklarını almak üzere okula
lütfen maskeyle ve bireysel olarak gelin. Çok teşekkür ederim!
18.02 tarihinde planlanan (LEGs) Çocuğun eğitim- öğretimsel gelişimi ile ilgili konuşma
hakkında bilgi
Mevcut nedenlerden dolayı, bu görüşmeyi biz Nisan ayına ertelemeyi düşünüyoruz. Çünkü
biz bu görüşmede öğrencilerin de bulunmasını istiyoruz ve bunu Şubat ayında yapmamız
mümkün görünmüyor.
Hastalığın belirtilerinin ortaya çıkması ile ilgili olarak
Lütfen BSB'nin güncel grafiğine dikkat edin.
2021 Mart tatilinde eğitim öğretim
2021 Mart tatilinde tatilinde, öğrencilere öğretim imkanı sunulacaktır.
5. sınıfların 1 Şubat - 5 Şubat 2021 tarihleri arası, orta dereceli okullara kayıt turu
Her yıl olduğu gibi, tüm ilkokul öğrencileri, yarıyıl karneleri ile birlikte,
önceden doldurulmuş kayıt formu, öğretmenin tavsiye mektubu ile birlikte 5. Sınıfa kayıt
yaptırmaya yönelik bilgilerin olduğu bir yazı alırlar. Bu yazı içinde bulunduğumuz mevcut
enfeksiyon koşullarına uygun bir çerçevede tekrar yazılmıştır.
Buna istinaden çocuklarınızı yazılı/ mektupla kaydettirebilirsiniz.
Okul etkinlikleri Şubat ayı sonuna kadar iptal edilecektir
31.01.2021 tarihine dek kutlamalar gibi tüm okul etkinlikleri, örneğin
spor festivalleri, konserler veya oyunlar iptal edilecektir.

sözkonusu tarihler
11.01.-28.01. Mesafeli eğitim
13.01. Veli Konseyi
15.01. Veli mektup numarası 22
25.01. Bilgilendirme Holstengelände
28.01. Yarı yıl tatili – ders yok
18.02. tarihinde planlanan (LEGs) Çocuğun eğitim- öğretimsel gelişimi ile ilgili konuşma, süreç
nedeniyle Nisan 2021'e taşınabilir

SAGLICAKLA KALIN
Dagmar Solf

