Sevgili veliler, sevgili öğrenciler,

bir haftadan az bir süre kaldı, ardından iki haftalık tatil başlayacak.
Öğrenciler için bu, uyumak, dinlenmek ve rahatlamak anlamına gelir ve umarım hepimiz
baharın tadını çıkarabiliriz.
Ayrıca korona sayılarının düştüğü ve bazı kısıtlamaları gevşetebildiğimiz için de rahatladık.
Önümüzdeki birkaç ayın tadını çıkarmalıyız çünkü ne yazık ki sonbaharda daha sıkı korona
kurallarına uymak gerekebilir.
Corona hakkında her şey
Şu anda farklı sınıflardaki öğrenciler arasında haftada yaklaşık 7 pozitif PCR testimiz var ve
geçen hafta öğretmenler/personel arasında üç tane pozitif PCR testimiz var.
Geçen haftadan beri dinlenme
Grup masaları, sandalye çemberleri, sabit oturma düzeni yok
Tüm öğrenciler için aynı kahvaltı molası
Langenfort'ta: Saha yok, aynı başlama saatleri.
Anında etki ile rahatlama
Tüm ekip oturumları ve tartışmaları artık bir maske hediyesi ile gerçekleştirilebilir.
Öğrencilerin başka sınıflara gönderilmesi: Artık öğrenciler çok rahatsız ediciyse ve TR
kapalıysa yeniden orta sınıfa gönderilebilir.
Tatillerde sınıflar arası kurslar.
2 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren BBW'deki sahalar da kaldırılacak ve aynı başlama
saatleri geçerli olacak.
Tatilden sonra, okulun 2. haftasından itibaren dinlenme (geri dönenlerle ilgilendikten sonra)
Spor derslerinde maske takma zorunluluğunun kaldırılması (tabii ki gönüllü olarak takmaya
devam edebilirsiniz)
JG 8, 5. saatte BBW'de JG 6 ile birlikte yer. Lütfen JG 6'da dersleri saat 11:20'de kapatın. JG
8'in sadece saat 11:50'de yemek yemesine izin verilir.
Bir yılın tüm sınıflarından çocuklar için oyun odası kullanımı.
Tüm gün sınıflar arası kurslar mümkündür.
Bayramdan sonra yine veli akşamları düzenlenecek ve yine spor turnuvaları yapılacak.
seyahat dönüşü
Çocuğunuzla birlikte yüksek riskli bir bölgede tatildeyseniz, lütfen sınıf
öğretmeninize/öğretmeninize bildirin. Ekte bu amaç için sağlanan formu bulacaksınız. Formu
bayramdan önce gönderebilirsiniz.
Barış için dayanışma yürüyüşü
Okulun son günü olan 4 Mart 2022 Cuma günü, öğrenciler ve öğretmenler dilerlerse
Fuhlsbüttler Straße boyunca barış için bir “yürüyüş” yapabilirler. Sloganımız, adaşımız
Helmuth Hübener'in geleneğinde, "Bir daha asla savaş, hiçbir yerden ve hiç kimseden".
Çocuğunuzun katılmasını istemiyorsanız, lütfen çocuğunuzun öğretmenine bildirin.
Okulda kalan öğrenciler için dersler yapılır.
Öğrenciler bu eylemi "yürüyüş" olarak adlandırmak isterler çünkü yürüyüş terimi yan
düşünürler tarafından kullanılır. Buluşma noktası saat 10:00'da Langenfort'ta. Globetrotter

meydanına gideceğiz, kısaca duracağız ve sonra birlikte okula geri döneceğiz. Bundan sonra,
tüm öğrenciler derslerine geri döner ve saat 13:00'te herkes hak ettiği tatile çıkar.
Tarihler - lütfen not edin
Velilerin akşamları tatilden sonraki haftalarda yapılır: 28.03. – 1 Nisan 2022. Sınıf öğretmenleri
sizi tatilden önce belirli gün ve saat konusunda bilgilendirecektir.Gereksiz enfeksiyonlara
neden olmak istemediğimiz için akşamları öğrencisiz geçirmeye karar verdik. (Normalde yılın
2. veli akşamı her zaman öğrencilerle birlikte gerçekleşir.) 6 Nisan 2022'de tüm gün sürecek
ve dijital eğitimimize devam edeceğimiz bir konferans olacaktır. JG 5+6 için süpervizyon
düzenlenmiştir. Lütfen sınıf öğretmeni ile kayıt olunuz.Pedagojik konferanslar 2022 Nisan
sonunda yapılacaktır.

