Sevgili veliler, sevgili öğrenciler,
yılın ilk yarısı tamamlandı. Korona krizi nedeniyle dahil olan herkes için her zaman
kolay olmadı, ancak krizi sınıfları ve hatta grupları kapatmadan oldukça iyi atlattık.
Bunun için okulumuzda maskelerini görev bilinciyle takan çok sayıda öğrencimiz de
var. Üst okulda her sınıfta ve her profilde, havalandırmanın her 20 dakikada bir
gerçekleşmesini hassasiyet ve güvenilirlikle sağlayan bir havalandırma hizmeti vardır.
Çok teşekkürler.
Maalesef Corona bize çok hakim ve nispeten çok sayıda öğrenci karantinada.İşte
geçen haftanın mahsullerine genel bir bakış:
pozitif PCR testleri
JG 5-7 25
JG 8-10 15
JG 11-13 11
İyi haber şu ki, omikron varyantı ile neredeyse hiç şiddetli kurs yok. Hastaneler şu
anda korona hastalarıyla giderek daha az işgal ediliyor.
Aşağıdaki bilgiler bir sonraki

Zaman:
Yüz yüze derslerden dijital derslere geçiş
Sınıflarda en az 4 PCR testi ve açık test sonuçları olduğu için bu hafta birkaç gün dört
sınıf dijital derslere geçti. Bir sınıf/profil veya kursta durum böyleyse, öğrenciler ve
veliler zamanında bilgilendirilecektir. Dersler daha sonra dijital olarak gerçekleşecektir.
Bunu yapmak için tüm öğretmenler MS Teams'de bir takvim girişi oluşturur (5. Yıl,
LMS ile çalışır).
Karantina sırasında eğitim bakımı. Bir öğrenci karantinadaysa ancak sağlıklıysa derse
dijital olarak katılır.
hasta notlar
Sabah hasta aradığınızda lütfen bir öğrencinin hasta mı, karantinada ve hasta mı
yoksa karantinada ve sağlıklı mı olduğunu bize bildirin. İkinci durumda derse dijital
olarak katılmak zorundadır.
Bir öğretmen karantinadayken dijital dersler
Bu durumda öğretmen evden dijital olarak öğretir. Sahada çift kişilik bir ekip
görevlendirildi.
MS Teams Uygulaması
Artık mevcut değilse, her öğrencinin dijital dersleri takip edebilmesi için lütfen MSteams uygulamasını öğrencilerin uç cihazlarına yükleyin. (Sınıf 5, LMS ile kendi yoluna
gider.)

tanıklık endişeleri?
Sertifikanızla ilgili endişeleriniz varsa, sınıf öğretmeni veya sosyal hizmet uzmanıyla
iletişime geçebilirsiniz:
JG 8-10 (040 428815-79) için veya doğrudan Bayan Kullmann veya Bayan Schmid'in
ofisine gidin.

Benzenbergweg'deki YG 5-7 için lütfen okul ofisini arayın, başka birine
yönlendirileceksiniz veya doğrudan Bayan Puteick, Bay Hartjen veya Bayan
Stemmann'a gidin.
Okul yetkililerinin bölgesel eğitim merkezi (ReBBZ) bir yardım hattı kurdu. Deneyimli
danışmanlar, 26-28 Ocak Çarşamba, 08:30 - 16:00 saatleri arasında 4 28 99-20 02
numaralı telefondan aranabilir.
Olaylar
01/25/22 Salı ve 01/22/2022 Çarşamba
26.01.22 LEG görüşmeleri dijital ortamda veya yerinde yapılacaktır.
LEG günlerinde ders planı 5. Yıl: her iki gün dersleri 6. Yıl, Salı günleri, 7-9. Yıl Çar
dersleri: iki gün de ücretsiz
10. Yıl: Çar dersleri, Salı ücretsiz
3G yönetmeliği LEG için geçerlidir. Kendi kendine testler sunuyoruz.
Perşembe, 27/01/2022
Dönem değişikliğinden önceki okulun son günü. Dersler 11.00'de bitiyor:
JG 5, JG 8, VS: 11.00
JG 7, JG 9, S1: 11.15 am
JG 6, JG 10, S3: 11.30
28 Ocak 2022 Cuma Ders yok 30 Ocak 2022 Pazartesi
Plana göre dersler 10 Şubat 2022 Perşembe Tüm gün konferans
Öğrencilerin dersi yok. Gözetime ihtiyacınız varsa, lütfen çocuğunuzu oyun odasına
kaydedin (anna.bady@shh.hamburg.de)

