Veliler ve öğrenciler mektubu no. 8, 2021
Değerli veliler ve öğrencilerimiz,
umarım sizler ve aileleriniz iyi ve sağlıklısınızdır.
Maalesef güncel korona durumu Almanya ve Hamburg’da zor şartlar yaratıyor.
Vaka sayısı hala çok yüksek, ayrıca hastanelerde yoğun bakımlar da dolu. Hep beraber el ele tutuşup bu duruma
yardım etmeliyiz.
Okullarda durum:
Maalesef hala 5-8 ve 11-12 sınıflar için yüz yüze eğitim söz konusu değil. Yeni mutasyonun en çok da çocuk ve
gençelerde yaygınlaşma durumu olduğu için okullar bu konuda çok tedbirli olmak zorunda.

Kendi kendine test:
Sınavlar için okulda olan öğrencilerimiz haftada iki kez kendi kendine testleri yapıyorlar. Ayrıca acil bakım
servisimizde bu testleri çocuklarda her gün yapıyoruz. Acil bakım servisinde ki bir çocuk da test positiv çıktı.
Tekrar doktorda yapılan testi bekliyoruz. Tüm sınıflar haberdar edildi.
5-8 ve 11-12 sınıflar için dijital ders:
5-8 ve 11-12 sınıflar için dijital dersler devam etmekte. Öğretmenler bu konuda çok özen göstererek çalışıyorlar.
Eğer rahatsız olduğunuz bir durum söz konusu ise, bunu sınıf öğretmenine bildirmenizi rica ediyoruz.
9. sınıflar için ders:
Bu hafta itibari ile 9. sınıflar bölünerek yüz yüze eğitim görecekler. Değiş tokuş yapma şartıyla her gün sınıfın
bir bölümü okulda ders yapacak, diğer bölümü ise evden derse devam edecek.
10. sınıflar için ders:
Şimdiye kadar olduğu gibi 10. sınıflarda değiş tokuşlu dersler devam etmektedir. Sözlü MSA sınavlar 03.05 ile
07.05.2021 arasında gerçekleşecek. İyi şanslar!
13. sınıflar için ders:
23.04 - 07.05.2021 tarihleri arasında Abitür sınavları yazılacak. Sınavı yazacak olan herkese iyi şanslar
diliyoruz. Öğretmenler olarak her daim onların yanlarındayız. Ayrıca sınav değerlendirmelerinde, zor olan ders
şartları göz önünde bulundurularak değerlendirme ve notlamada anlayış gösterilecektir, bu yönden de içiniz rahat
olsun.
Tatil öncesi Cuma günü (07.05.21) tüm dersler saat 12:15 de bitecektir.

Mayıs tatili:
10.05.2021 - 16.05.2021
Tatilden sonra ki ilk gün dersler plana göre devam edecekir.
Dijital dersler için sizlerden de destek:
Eğer sizinde bir itirazınız yoksa çocuklarınızı derslerde kamerlarını açmalarına motive edin lütfen. Böylece hem
öğretmenler için biraz kolaylık sağlanacak, sınıf da sosyal ruhunu kaybetmeyecektir.
Sınıfların yüz yüze buluşma planlamaları:
Öğrencilerimiz için motivasyonlarını yükseltmek için uygun şartlar altında okul dışında küçük buluşmalar
yapmayı planlıyoruz. Bu şartlar arasında Korona hızlı testler, maske ve mesafe kuralları da mevcut elbette.
Sınıf tekrarlama başvurusu:
Okullar tekrar açıldığında öğrencilerin öğrenme durumunu analiz edip ona göre bir ders planı çizmeyi
düşünüyoruz. Çocukların hızlı öğrenme ve gelişme potansyelleri var, bu yüzden çocuğunuzun sınıf
tekrarlamasıdna hemen karar vermemenizi öneriyouz. Eğer her şey denendi ise, ve çocuğunuz hala zorluk
çekiyor ise, ozaman son çare olarak sınıf tekrarlamasına başvurabilirsiniz. Bu yüzden sınıf tekrarlama
başvurularını sonbahar tatiline kadar kabul edeceğiz.
Kızamık (Masern) aşısı:
Yaz tatilinden sonra çocuğunuz ve siz 2 kızamık (Masern) aşlı aşı defterini getirmelisiniz. Eğer henüz kızamığa
karsi aşı olmadıysanız bunu ev doktorunuz tarafından yaptırabilirsiniz. Lütfen şimdiden bu konu ile ilgileniniz.
Eğer yaz tatilinden sonraya kadar bu durum ile ilgilenmediyseniz çouğunuzun 6 haftaya kadar (2. Aşı yapılana
kadar) okula gelememe durumu ortaya çıkacaktır.
''En iyi zaman değerlendirme şeklim'' adlı yarışmasına sende katıl!
Şimdiye kadar bir çok ödül hak edecek eserler ulaştı elimize.
Sizde katılın isterseniz! MS Teams üzere Barbara Kreuzer ile iletişime geçebilirsiniz.

Son olarak hepinize zorluklara rağmen güzel güneşli ilkbahar günleri diliyorum. Ayrıca tüm müslüman ailelerin
de Ramazan ayını kutluyorum.

Kalın sağlıcakla
Barbara Kreuzer

