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Sayin veliler,  
sayin Heideögrencileri 
 
Heideokul üyelerin adina sizlere basarili bir 2020/2021 yil baslangici dieriz. 
Ögrencilerimizin ve sizinlerin insallah sagliklisinizdir ve önümüzdeki günlerdede öyle 
olmasi icin hepimiz el birliyle hersey yapacagiz. Bu yil koronaya karsi tetbirinden 
dolayiyla özel bir okul yili olacaktir. 
 
Saglik bakanligina göre 2020/2021 yilinda derslerimiz saat tablosuyla 
uygulanacaktir,....yani uzman ögretim. Ilk haftalarda ögretmenler siniflarda ders 
verecek. 
 
2.,3.,ve 4. asama icin dersler 12 agustos, carsamba günü 2020 de basliyor. 1,asama 
icin 13 agustos, persembe günü 2020 da egitim töreni yapilacak. 
 
Okul yilimiz düzenli olmasi icin, baslangic saatlari ve bulusma noktalari farklidir. 
Ögrencilerimizi oyalanmadan bulusma noktalarina gelmelerini rica ediyoruz, Her 
sinifin ögretmeni bu noktaya gelip ögrencilri oralan alip, toplam haliyle birlikte siniflara 
gideceklerdir. Sizden ricamiz, lütfen cocuklarinizi dersten 5 dakika evvel okulda 
bulunmalarina ve gec kalmamalarina özen göstermeniz. 
 
Okul alanina veliler giremez, lütfen okulun önünde mesafenize dikkat ediniz ve 
toplum olarakta bir yerde durmayiniz. 
 
Asamalar icin gecerli bulusma saat ve noktalari 
 

Asama 1 Saat 08:20de 
Spor salonun önündeki 
cayirda 

Asama 2 Saat 08:20de Okul bahcesinde 

Asama 3 Saat 08:10da 
Spor salonun önündeki 
cayirda 

Asama 4 Saat 08:10da Okul bahcesinde 

 
Bütün ögrencilerimizin dersi  ilk haftalarda saat 11:45de sona erecektir. OGS düzenli 
devam edecek. 
 
Ögrenciler hep ayni sinifta ders olacaklari icin sinifta mesafe korumalarina gerek yok. 
Uzman ögretmenlerimiz düzenli olarak dersleri uygulayacaktir. 
Heideokulunda ilk günlerde ders tablosu ve koronaya karsi korunma tetbirler 
verilecektir. 
Ögrencilerin okula gelmeleri sarttir. 
OGS miz ilk günden itibaren düzenli olarak devam edecek. Sicak yiyecek ve icecek 
bulunacak. 
Cocuklarinizi okuldan almak icin lütfen okul girisinden uzak bir yer secip ordan aliniz. 
OGS sizi bir degisiktik oldugunda sizi bilgilendirecektir. Burun-agiz-maskelerini 
kullanma bilgileri yaz tatilinde uyguladiginiz gibi uygulayiniz. Sinifta ve ders 
esnasinda maskeye lüzum yoktur. 



 

 

Burun-agiz-maskesini veliler cocuklari icin almalilar ve yedek bir maske okul 
cantasinda bulunmali, hergün dikkat etsinler. 
Ögrenciler burun-agiz-maskesini kullanmayacak olurlarsa dersten diskalifiye 
olacaklardir. 
 
Acil bir durumlarda veliler okul alanina girebilirler, öyle bir durumda lütfen önce bizi 
telefonla bilgilendirin, pazartesi gününden itibaren ofisimizde bir elaman bulunacaktir. 
 
Cocugunuzda covid19 tesbit edildiyse yada covid belirteleri varsa okula gelemez ve 
sizde gelemessiniz, bir aile üyesinde covid19 varsada cocugunuz okula gelemez. 
 
Son 14 günde covid riskli bölgelerde bulunduysaniz, hangi bölgeler oldugunu Rober-
Koch-Institüsünden bilgi alabilirsin, öyle bir durumda 14 gün karantina 
uygulamalisiniz yada negatif covid test sonucu göstermelisiniz. Bu uygulama 
sizin,aileniz, komsulariniz, hepimiz icin cok önemlidir, enfekte olsanizda olmasinizda. 
 
Pandemi durumu hergün degisebildigi icin, ana sayfamizda yeni bilgiler mevcuttur. 
 
Saglikli kalin! 
Lutz Hassel, Schulleiter 
 
 


