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Değerli veliler, 

Okullar sonunda kontrollü bir şekilde açılıyor. Diesterwegschule öğretmenleri ve çalışanları olarak 

öğrencilerimizi göreceğimiz için mutluyuz, ama hijyen kurallarını dikkat alma konusunda da dikkatliyiz. 

Yeni koşullarla başa çıkabilmemiz için hepinizin yardımı gerekmektedir. 

Bu mektupla sizlere okullarda alınacak önemli kuralları açıklamaya çalışacağım. 

Hijyen ve davranış kurallarını öğrencilerimize  okulun ilk gününde anlatacağız. Ayrıca eve götürebilmeleri 

için kuralları öğrencilere yazılı olarak vereceğiz. Informasyonları sınıf öğretmeninizden temin edebilirsiniz. 

Okul açılmadan önce, bütün sınıflarımızı iki ya da üç gruba ayıracağız. Ilk okul gününde öğrencilerimiz 4 

saat ders yapacaklar. Tenefüsler farklı saatlerde olacak. Çocuğunuz hangi grupta, ders ne zaman başlayıp 

bitecek öğrenci görüşmesinde söylenecek. 

Eğer bakanlıktan yeni bir bildiri gelmezse önümüzdeki haftanın pilanı şu şekilde olacak. 

- Pazartesi günleri 4. sınıflar 

- Salı günleri 3. sınıflar 

- çarşamba günleri 2. sınıflar 

- Perşembe günleri 1. sınıflar  

- Cuma günleride talep/ destek grupları ve tekrar 1. sınıflar gelecek, böylece bütün öğrencilerimiz eş 

zamanda okula gelebilecekler. 

Okula gelmediği günlerde şimdiye kadar olduğu gibi, çocuğunuz evde ödevlerini yapacak. 

Okula katılım zorunlu. Ancak çocuğunuzun Korona-Virüs ( SARS CoV-2 ) salgınından dolayı ağır hastalık 

geçirme riski varsa doktorunuzla görüşerek okula başlama konusunda  karar verebilirsiniz. Böyle bir durum 

olursa okula yazılı belge getirmeniz gerekmektedir. Veri koruma nedenlerinden dolayı önceki hastalık 

tipinin belirtilmesi gerekmez. Sonuç olarak , sınıf eğitimine katılma zorunluluğu yoktur. Bu öğrencilerimiz 

derslerini evden takip edeblilirler. 

Sağlık kurallarından dolayı öğrencilerimiz okulun ilk günü okul bahçesinde öğretmenlerimiz tarafından 

yönlendirilerek sınıflarına götürülecek. 

Okul bahçesinde, koridorlarda ve her yerde sosyal mesafeye uyulmalı ve maske takılmalıdır. 

Sınıfta maske zorunluluğu yok. Çocuğunuzun maskeyi koyabilmesi için küçük bir kutusu olmalıdır. Sizden 

ricamız her kullanımdan sonra maskeyi yıkamanızdır. (Maskeyi 10 dakika boyunca 80 derecede fırında 

ısıtabilir ya da ütüleyebilirsiniz). 

Kuralların daha iyi anlaşılabilmesi için sizlere kısa bir film hazırlayacağız. Bu filmi okul linkimizde 

bulabilirsiniz. Hazır olduğunda sınıf öğretmeninizden bilgiyi alabilirsiniz. 

Uyulması gereken kuralları şu şekilde sıraladık: 

Okul/ OGS : 



- Okul girişinde öğrencileri karşılama 

- Öğrencileri hijyen ve sosyal mesafe konusunda bilgilendirme. El yıkama ve dezenfeksiyon ilaçlarını 

kullanmayı gösterme 

- Sosyal mesafeye uygun şekilde sınıf ve OGS 'i hazırlama  

- Hijyen kurallarını bütün sınıflarda hazırlama 

Aileler: 

- Okul çantasını günlük kontrol etme 

- Maske takıp çıkartmayı çocuklara öğretme 

- Maske için kutu hazırlama  

- Sosyal mesafeyi evde çocuğa oyun şekilinde öğretme 

- Okulda kahvaltı saati için çocuğa kahvaltı bezi verilmesi 

- Okul bahçesine girilmemesi 

- Ev ödevlerinde çocuğa evde yardımcı olma 

Çocuklar : 

- Hijyen kurallarına uyma  

- Ev ödevlerini yapma 

Genel kurallar: Çocuğun grip ya da başka bir hastalığının olması durumunda evde kalması. 

Hijyen ve davranış kurallarına uyulmadığı takdirde öğrenci hemen eve gönderilecek. Bu  kural bütün 

öğrenci , öğretmen ve çalışanlar için geçerlidir. 

Herhangi bir sorunuz olduğunda bizi telefonla arayabilirsiniz. 

Diesterwegschule öğrencilerine, öğretmenlerine ve ailelerine okula dönüş gününde başarılar diliyorum. 

P. Wüster 


