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Değerli Ebeveynler,

Hamm, 07 Mayıs 2020

Hermann-Gmeiner-İlkokulu olarak biz, öğrencilerimizin 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü, derslere yeniden
başlayabilmesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Dersler çoğunlukla haftada 1 defa ikişerli gruplar halinde
verilecektir:

Çocuğunuzun okulda ve sınıfta da 1,5 metrelik mesafeyi koruyabilmesi ve diğer insanlarla
arasındaki mesafeyi oluşturması için, her sınıfı iki gruba ayırdık ve aynı ders saatinde bu iki grup
farklı öğretmenler ve iki farklı sınıfta ders göreceklerdir. Çocuğunuz hangi grupta olduğu ve okula
ne zaman gelmesi gerektiğini sınıf öğretmeninden öğreneceksiniz. Çocuğunuz ders başlangıcının 5
ila 10 dakikadan önce gelmemesi gerekmektedir. Okul bahçesine geldiği andan itibaren hemen
sıraya girme yerine gidip (Okul bahçesindeki sarı çizgilere), sıraya girecektir.
Okulumuzda Maske takma yorunluluğu vardır! Hamm Belediyesi, okulumuzdaki her çocuğa
dağıltılmak üzere, bez maske hazırlamış olup, ilk okul gününde öğrencilermize dağıtılacaktır. Bu
maskeler yıkanabilir olup, lütfen her okul gününde getirilmesi ve takılması zorunlu olduğunu
unutmayalım. Maskesiz gelen öğrencilerimizi okulumuza ve derslere alamayacağız. Arzu ederseniz
keninizde çocuğunuza bir maske verebilirsiniz.

Günlük ders sürecini görüldüğü gibi planladık:
• Okul bahçesine gelen çocuğunuz hemen maskesini takmalıdır. Sıraya girme yeri olan(mavi
giriş kapısının önünde) bulunan sarı çizgide sıraya girecektir.
• Öğrenciler öğretmenleri tarafından kapıda karşılanıp , yerdeki çizgilere uyarak ilerleyecekler ve
böyle okul binamıza girecekler.
• Okul binamızın içinde de 2 metre aralıklarla yerde sarı çizgiler bulunmaktadır. Çocuklar
önündeki çocuk sarı çizgiyi terk ettikten sonra o çizgiye ilerleyebilir.
• Çocuğunuz okul bahçesindeki sarı çizglerden ilerleyerek sınıfının önüne kadar ilerleyecek.
Orada mesafeyi koruyarak tek tek sınıfa girip, lavobada ellerini iyice yıkayıp yerine oturacak.
• Çocukların okul eşyaları tam ve eksizsiz olmalıdır. Silgi, kalem ve diğer eşyaları getirmeleri
gerekmekte, başka çocuklarla değiş tokuş olmayacak.
• Çocuğunuza yemek ve içecek gibi gıdalar verecekseniz, lütfen tekrar kullanlılabilinen
şişelerden olmasına dikkat edin ve böylelikle çöp kutusuna atılmasını engelleyin.
• Dersten sonra çocuklar ellerini sıra ile (arka akaya) yıkayacaklar ve yerdeki çizgilere uyarak
okuldan ayrılacaklar.

Çocuğunuzla lütfen ekteki hijyen ve davranış kurallarını önceden konuşun:

Hamm Belediyesi temassız termometre imkanını bize sundu. Acil durumlarda bunu kullanıp, gerekirse
sempton gösteren çocukları hemen evlerine yollayacağız.
Eğer çocuğunuz risk taşıyan gubunda ise veya risk taşıyan kişilerle aynı evde yaşıyorsa bunu bize
yazılı olarak bildirmeniz gerek, bizde çocuğunuzu okuldaki derslerden muaf tutacağız.
Bu olağandışı durumdan dolayı çocuğunuzun endişe veya korku içinde bulunabileceğini göz önünde
tutmaktayız, bu nedenle sınıf öğretmeni her zaman olduğu gibi gerekli ilgi, alaka ve duyarlılık
göstereceğine son derece eminim. Sınıf öğretmeni bu dersler esnasında gerekli hassasayiyeti
gösterecek ve onunla konuşacaktır.
Öğrencimizin ebeveyni olarak okulumuza gelmeniz, bu durumdan dolayı sakıncalıdır. Eğer
ertelenemeyecek bir görüşme isteğiniz varsa lütfen evvela sekreteremizle iletişime geçin.
Okulumuzdaki öğrencimizin ebeveyni olarak sizlerde ricam, lütfen düzenli olarak internet sayfamızı
takip etmenizi rica ediyorum. Olası değişiklikler, planlar ve bildirimler buradan güncel olarak
yayımlanacaktır.
Çocuğunuzu yeniden görebileceğimiz için mutluyuz!
Lütfen kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın, sağlıkla kalın.
Kalpten selamlarımla

P. Grünendahl
(Okul Müdür Yardımcısı, vekaleten)

