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TÜRKÇE

Theodor Haubach Okulu'nun sevgili  Velileri,

oldukça hareketli bir okul haftası daha geride kaldı. Hemen hemen tüm

öğrencilerin okula dönmesi ve okul hayatının  neredeyse normale dönme-

si hepimiz için güzel bir duygu. Yaz tatiline kadar bunun tadını çıkartmaya

devam edeceğiz.

Bu hafta sizler için sadece birkaç kısa not ve mesajımız var.

Futbol kartı biriktirme

Avrupa Futbol Şampiyonası bugün başlıyor. Bildiğiniz gibi, bu güzel etkin-

lik  sırasında,  futbolcu  portrelerinden  oluşan  kartları  toplama  geleneği

oluştu. Eskiden bu kartlar değiştirilir ve bir kitapçığa yapıştırılırdı. Eminiz

bugün hala bu şekilde yapan çocuklar vardır. Ancak çocukların çoğu da

bu kartları “şaplatıp çevirmek” için alıyor. Belirli bir vuruş tekniğiyle kartları

bir taraftan diğer tarafa çevirmek esasına dayanıyor oyun. Her kim  başa-

rılı olursa ona göre, dönen kart desteleri kazanılıyor ya da kaybediliyor.

Bu oyun çok eğlenceli olsa da, son birkaç yıldır fiziksel kavgalara sebe-

biyet verip  birçok tartışmaya ve hayal kırıklığına yol açmıştır. Bunu önle-

mek için bu yıl tüm çocukların kartlarını evde veya çantalarında bırakma-

larını istiyoruz. Sınıf olarak, oyun saatlerinde farklı düzenlemelere gidilebi-

lir.  Ancak THS Okulunun teneffüslerinde bu kartlar  yasak.  Anlayışınızı

rica ediyoruz!

Beden Eğitimi

Artık tüm gruplarda, gözetim altında ve açık havada yapılan spor ders-

lerinde maske takmama kuralı geçerlidir. Yeni düzenlemeye göre anaoku-

lundan 7. sınıfa kadar, öğrenciler spor salonlarında veya kapalı alanlarda

maske takmadan spor yapabileceklerdir. 

2021/22 öğretim yılında okul gezisi yapmak tekrar mümkün  

Ancak Corona´dan dolayı ücretsiz iptal edebilme koşuluyla, 2021/22 öğre-



tim yılı için okul gezi rezervasyonları yaptirılabilir.

2021´de mezuniyet ve okula başlama kutlamaları

Karantina yönetmeliğinde yapılan mevcut değişiklikten dolayı kutlamalara

belli bir rahatlama gelmiştir. Belli bir test merkezinde yapılan hızlı antijen

test sonucu artık 12 saat değil 24 saat geçerli olacaktır. Kutlamalardan

önce ücretsiz halk testi yaptırabilmek insanların işlerini kolaylaştırıyor.

Okul kutlamalarındaki tüm katılımcılar (öğrenciler ve okul personeli hariç)

yazılı olarak

• mevcut bir hızlı antijen testi ile (son 24 saat içinde) veya

• içlerinde korona virüsü proteini saptanmadığından emin olmak için bir

PCR testi (son 48 saat içinde) ile veya

• Karantina Yönetmeliği uyarınca § 2. Bölüm 5. ve 6. kapsamında aşılan-

mış veya hastalığı atlatıp iyileşmiş olduklarını belgelemelidir.

İlgili formun yeniden uyarlanmış halini alacaksınız.

2021 yaz tatilinde, tatil- bakım-gözetimine dair önemli noktalar

Birlikte çalıştığımız Movego Jugendhilfe eV'den bu konuda bilgi ala-

caksınız.

Devam zorunluluğunun askıya alınması

Okula devam zorunluluğu sonbahar tatiline kadar askıda alınmaya devam

edecek. Okul yaz tatilinden sonra başlıyor. Ağustos 2021'deki enfeksiyon

durumundaki gelişimin ve yaz tatilinde yapılacak seyahat trafiğinin olası

etkileri şu anda öngörülemediği için değerlendirilememektedir. Bu neden-

le, örnek hijyen planında açıklanan ve şu anda geçerli olan tüm hijyen ön-

lemlerinin 2021/22 eğitim-öğretim yılının başında da geçerli olacağı var-

sayılmaktadır. Özellikle test yapma yükümlülüğü, maske takma ve kohort(

aynı yaş, sınıf gurubu) düzenlemeleri için geçerlidir. Yaz tatilinden sonraki

ilk haftalarda sizlere bu konuda daha fazla bilgi vereceğiz.

Tamgün (bu, mevcut 1., 2. ve 3. sınıflar için geçerlidir)

Online erişim ile ilgili bilgiler bugün dağıtıldı. Bazı sınıflar bu bilgileri pa-

zartesi günü alacaklar.

YENİ: Tamgün biriminin, Denetim koordinasyonu ve Tamgün komitesi ile



yaptığı toplantıda hızlı bir karar alarak kurs seçimini 8.8. tarihine erteledi.

O nedenle kurslar  11 Ağustos'ta başlayacak.  Bunun nedeni:  Bir  umut,

kursların tekrar karma yaş guruplarında yapılabilmesi, çocukların da su-

nulan tüm kursları seçme şansına sahip olabilmesi ile  ilgili beklentidir.

Hijyen kurallarının uygulanması

Çocuklarınıza tıbbi ağız ve burun koruması veriniz, ayrıca 2 adet de ye-

dek olarak vermeyi unutmayınız.

Hastalık belirtileri ortaya çıkarsa ne yapmalı

Lütfen BSB'nin mevcut grafiğine dikkat edin.

İleri tarihler

16.06. Veli konseyi (yüzyüze)

06/18 Veli bilgilendirme toplantisi: 1. Sınıf ve VSK

06/18 Veli mektup no: 42

Bol güne li bir haftasonundaş
 dingin ve güzel anlar dileriz!

Dagmar Solf, müdire & Manfred Boelter, müdür yard mc s  ı ı ı
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