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Değerli velimiz,  

 

Önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle dönüşümlü olarak okulda derslere başlıyoruz. 

Çocuklarınızın ders günleri daha önceden belirlenmiş olan gruplarla devam edecek. 

 

B grubu: ilk hafta pazartesi- çarşamba - cuma,  ikinci hafta salı- perşembe şeklinde     

gelecek. 

A grubu: ilk hafta salı- perşembe, ikinci hafta pazartesi- çarşamba- cuma şeklinde     

gelecek. 

Ve bu dönüşüm ilerleyen haftalarda böyle devam edecek. 

Kalın yazılmış günlerde, öğrenciler okula geldiklerinde corona testi olacaklar.  

 

19 Nisan itibariyle öğrencilerin okula gelmeleri ancak haftada iki kez negatif test sonucu 

getirdikleri takdirde mümkündür. 

Bu testin yapılmasını onayladığınıza dair kağıdı imzalı bir şekilde okulun ilk günü 

çocuğunuzla birlikte göndermeniz gerekiyor. 

Corona testini çocuklar, öğretmenlerinin gözetimi altında ve yardımıyla gerçekleştirecekler.  

 

Bunu kabul etmiyorsanız, iki seçeneğiniz var: 

 

1.) Çocuğunzu haftada iki kere belediyenin sunduğu ücretsiz test yerlerine götürüp test 

yaptirmak. Negatif bir test sertifikasının okula ibraz edilmesi gerektiğini ve 72 saatten eski 

olmaması gerektiğini lütfen unutmayın. 

Test yaptirabileceğiniz yerleri aşağıdaki linke tıklayarak görebilirsiniz: 
https://www.elz.de/upload/documents/Liste-Schnellteststellen_April.pdf 

 

2.) Çoğunuzu yazılı bir şekilde okuldaki eğitime gelmeyeceğini bildirmeniz gerekiyor. Bu 

durumda evde tek basina derslerini yapmasi gerekiyor. Öğretmenleri okulda derste 

olduklarından dolayi online ders olmayacak. 

 

Dikkate almanız gereken bir diğer husus: 

Evde yapılan corona testi geçerli sayılmıyor. Bu durumda öğrenci test yaptığına dair belge 

gösteremiyor ve okuldaki testi de yapmıyorsa, okulu terk etmesi gerekiyor.  

 

Elbette testi çocuklarla önceden konuşacağız. Testin negatif veya pozitif sonuç verebileceğini 

yada bazen hatalı sonuç verebileceğini açıklayacağız. 

https://www.elz.de/upload/documents/Liste-Schnellteststellen_April.pdf


Pozitif bir test sonucu olması durumunda, doğrudan bilgilendirileceksiniz. Çocuğunuzu 

hemen okuldan almanız gerekecek. Testin doğruluğunu kontrol etmek için PCR testi 

yapılacaktır. Çocuğunuzun sonuçları çıkana kadar kendini izole etmesi gerekecek. Biz sağlık 

departmanına pozitif testleri bildirmekle yükümlüyüz. Sonrasında sağlık departmanı sizi 

bilgilendirecek. 

 

Tüm öğrenciler kendilerine tahsis edilen girişten mesafeyi koruyarak okul binasına girecekler. 

 

Okul öncesi sınıfı:  Öğretmen tarafından spor salonunun girişinde alınacak ve ders 

bitiminde oraya getirilecek. 

1.sınıflar:       Yeni bina girişi (B girişi) 

2.sınıflar:       C girişi  

3.sınıflar:                    C girişi  

4.siniflar:                    acil çıkış merdivenleri 

 

 

 

Tüm öğrenciler okul binasında ve dolayısıyla dersler sırasında maske takmalıdır. Tıbbi 

maske takmak zorunludur, FFP-2 maskesi takmanızı öneririz. Elbette düzenli maske 

molalarına dikkat edeceğiz. Avludaki molaların dışında, diğer çocuklardan en az 1.5 m 

mesafede  yapilacak kisa molalarla maske molalari gerçekleşecektir. Denetim, o sırada derse 

giren öğretmen tarafından yapılır. 

Lütfen çocuğunuza her gün 2-3 maske verdiğinizden emin olun. 

 

 

Saygılarımızla 

Okul müdüreleri 

 
Beate Kallenbach ve Diana Zadrus 
 


