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TÜRKÇE 

Theodor Haubach Okulu'nun sevgili Velileri,

31 Mayıs 2021 itibariyle tüm öğrencilerle yüz yüze ders

31 Mayıs 2021'den itibaren her sınıfın ve okul gtürünün tam kadro
okula devam edebileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Uzunca bir aradan
sonra, çocuklara yaz tatili öncesinde kısmen “normal” denebilecek birkaç okul
haftası sunabilmek güzel.
Bu  nedenle  önümüzdeki  pazartesi  gününden  itibaren  dersler  normal  ders
programına göre yapılacaktır.
Ders planındaki derslerin tümü işlenecektir. 31 Mayıs Pazartesi'den itibaren Spor,
müzik ve yüzme gibi dersler için de geçerlidir. Lütfen yüzme dersi için gerekli
eşyayı çocuklarınızın yanına vermeyi unutmayınız.
Asi  olmamış  veya  nekahat  etmemiş  öğrenci  ve  öğretmenler  için  hala  test
zorunluluğu vardır. Okullarda maske zorunluluğunun yanı sıra her 20 dakikada
bir  düzenli  havalandırma  gereklidir.  Ayrıca  örnek  hijyen  planına  göre  diğer
birçok uygulama da devam etmektedir. Bunu size ekte göndereceğiz.

Okullarda devam zorunluluğunun askıya alınması 
Okullarda devam zorunluluğunun askıya alınması 23 Haziran 2021'e kadar, 
dolayısıyla eğitim öğretim yılının sonuna kadar uzatıldı.

Yüzme dersi
Önümüzdeki  hafta  Pazartesi  gününden  itibaren  4.  sınıflarla  yüzme  dersine
başlanacaktır.

Hijyen yönetmeliğinin uygulanması
Derslerin yanısıra, mümkün olduğunca güvenli bir okul hayatının sağlanması ve
enfeksiyondan korunmak için, herkesin hijyen kurallarına büyük bir dikkat ve
özen göstermesi gerekmektedir.
•  Tüm  öğrenciler  sabahları  belirlenen  yerlerde  buluşmaya  devam  eder  ve
öğretmenler/eğitimciler tarafından oradan alınırlar.
• Öğrencilerin salt kendi yıl-sınıf gruplarında hareket etmesi hala geçerlidir.
Aynı  yıl-sınıf  gurupları  kendileri  için  belirlenmiş  alanda  oynarlar.  Öğrenciler
teneffüsten sonra eğitimciler tarafından alandan alınırlar.
•  Derse  başlarken  ve  teneffüslerden  sonra  eller  yıkanmalı  veya  dezenfekte
edilmelidir.
• Ayrıca her 20 dakikada bir sınıfların havalandırılması gerekmektedir.
• Okul binasında tüm öğrenci ve öğretmenler tıbbi ağız ve burun koruyucusu
takmaktadır. Maskeler kahvaltı veya öğle yemeği gibi yerlerde yemek yemek için
çıkarılabilir. Anasınıfı öğrencileri için ağız ve burun koruması isteğe bağlıdır.
• Öğle yemeğinde tüm öğrencilerin belli bir oturma yeri vardır. Sınıflarda oturma
düzeni ayarlanabilir.
• Okuldaki öğrenciler ve tüm öğretmenler için zorunlu test – aşılanmamış olanlar
veya  Çovid-19'dan nekahat  etmemiş  kişiler  için  -  hala  zorunludur.  Bu testler
haftada  iki  kez  yapılmalıdır.  Tüm  Öğrenciler  için  testler  her  pazartesi  ve
perşembe  günleri  ders  başlangıcında  yapılır.  VSK  öğrencileri  için  test  isteğe



bağlıdır.
• Öğle yemeği: Öğrenciler kohortlarda yani kendi yıl gruplarıyla yemek yerler.

Saat 12:00-12:30 arası 1.sınıf ve Anasınıfı (yemekhanede)

Saat 12:30-13:00 arası  2. sınıflar
Saat 13: 00-13:30 arası 3.sınıf
Saat 13:30-14:00  arası 4. sınıf 

•  Tamgün  okulunun  sunduğu  kurslar  halen  isteğe  bağlıdır.  Hijyen  kuralları
nedeniyle pazartesi ve çarşamba günleri sınıf başına sadece iki kurs yapılabilir.

Hastalık belirtileri ortaya çıkarsa ne yapmalı
Lütfen BSB'nin güncel grafiğine dikkat edin.

İleri tarihler

02.06 Okul müfettislerinin katılımıyla veli konseyi
28 Mayıs veli mektup no: 39
19.06. Bit pazarı (?) - okul derneği tarafından organize edilir
22.06. karnelerin verilmesi
23 Haziran karnelerin iadesi
23 Haziran 4. sınıf veda partisi / "Pencereden atla"

Siz ve ailenize,
okul hayat ndaki normalle menin ön sevinciyle, bol güne li veı ş ş

dinlendirici bir hafta sonu diliyoruz.
THS'den en iyi dileklerimizle
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