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Veli mektubu No. 1 

 

Sayın Bay veya Bayan, Sevgili Veliler, 

 

Öğretim kadrosuyla birlikte, biz, Bayan Hausner ve ben, hepinize yeni öğretim yılına sıcak bir şekilde 

hoş geldiniz demek istiyoruz. 2021 yılında tüm çocuklara ve size okula iyi bir başlangıç diler,  ve 

güzel bir tatil geçirmiş olmanızı umarız. 

Çocuklarınızın yararına uyumlu ve başarılı bir işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. 

Lütfen bu eğitim öğretim yılında da bizimle beraber karşılıklı güven içinde çalışın. Okul yönetimi ve 

personeli her zaman sizinle konuşmaya hazırdır. Böylelikle sorunlar, belirsizlikler veya yanlış 

anlamaların birçoğu çabuk çözülebilir. 

 

Bir “Profilschule Inklusion (Kaynaştırma Profil Okulu” olduğumuz için, bu yıl ayrıca ihtiyaçları artan 

çocukların özel desteğine yönelik ek öğretim saatleri sunuyoruz. 

  

1. Personel değişiklikleri: 

Eğitim-öğretim yılı sonunda (kadın ... ..) okuldan ayrılmalar ve nakiller nedeniyle bazı yeni 

görevlendirmelerimiz var: 

 

1. Personel değişiklikleri: 

Eğitim-öğretim yılı sonunda (kadın ... ..) okuldan ayrılmalar ve nakiller nedeniyle bazı yeni 

eklemelerimiz var: 

 

  Yeni sınıf öğretmeni: Bayan Kl. 

Bayan Kl. 

Bayan Kl. 

Ek öğretmenler: Ms. 

Bayan 

 

  LAAin I: Bayan Isabella Blank ve Bayan Veronika Held 

 

İş ve Tasarım: Bayan 

 

2. Seçmeli dersler / telafi kursları / köprü dersler 

Korona nedeniyle, henüz seçmeli ders verilememektedir. Ancak, okulun kapanması ve kısıtlı öğretim 

nedeniyle son öğretim yılında ortaya çıkan öğrenme eksikliklerini telafi etmek için çok sayıda telafi 

kursu ve “köprü dersleri” adı verilen dersler kurmak mümkün hale geldi. 

Çocuğunuzun bu derse katılması durumunda sınıf öğretmenleri sizinle iletişime geçecektir. 

 

 

ÖNEMLİ: Telafi dersleri için bir kayıt fişi alacaksınız. 

Kursun ne zaman yapılacağı kayıt formunda belirtilir. Bunlar önümüzdeki hafta başlıyor. 

Lütfen ayrıca okul sonrası bakım merkezini/kreş, öğle yemeğini ve ulaşım servisini de bilgilendirin. 

 

3.ESIS: 

ESIS üzerinden bir e-posta aldıysanız, lütfen her zaman "cevapla" ve "gönder"e tıklayın. 

Aksi takdirde, e-postanın okunduğuna dair herhangi bir onay almayacağız. Bunun için şimdiden ayrıca 

teşekkür ederiz! 

Okulun kapanması durumunda okul bilgilerine ulaşmanın en hızlı yolu bu olduğundan, sizden (henüz 

yapmadıysanız) acilen ESIS'e kaydolmanızı rica ediyoruz. 
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4. Sabah Erken Saat Desteği: 

Öğrencilerin birbirleriyle mümkün olduğunca az karışmasını sağlamak için, sabah erken saatlerde bir 

destek programımız yoktur. Mümkünse lütfen çocuğunuzu sabah 7.45'ten itibaren okulda olacak 

şekilde zamanını ayarlayın. 

 

5. Hastalıklar 

Çocuğun hasta olması durumunda, lütfen 08131/754960 numaralı telefondan 08:00'e kadar okulu 

arayın veya çocuğunuzun hasta olduğunu ESIS aracılığıyla bildirin (lütfen ayrıca, ofis genellikle sabah 

7.30'dan önce boş olduğundan, telesekreteri kullanın). Pek çok çocuk genellikle evde 

bulunmadığından, sekreterimizin mazereti olmayan birini araması çok zaman alıyor. Sabahın yoğun 

saatlerinde bunu yapamaz. Ancak okul, eğer öğrenci okulda değilse, okula giderken çocuğa hiçbir şey 

olmadığından emin olmalıdır. Bildirilmesi gereken birçok hastalık olduğundan lütfen hastalık türünü 

de belirtin. 

 

6. Okul binası kapılarının kilitlenmesi: 

Güvenlik nedeniyle tüm okul binası kapıları (ana giriş ve spor salonu) sabah 8:00'de kilitlenir. Bu 

saatten sonra gelenler ana girişteki zili çalmalıdır. Ortaokula geçiş, giriş olarak kullanılamaz. 

Birisi interkomdan cevap verene kadar lütfen kapı zili penceresinin önünde durun. 

Tüm velilere bir rica: Çocuğunuza sadece okul binasının girişine kadar eşlik edin. Bu aynı zamanda 

birinci sınıf çocuklarımız için de geçerlidir - güvenlik ve hijyen konseptimizin işlemesinin tek yolu 

budur. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

 

7. Trafik davranışı: 

Lütfen çocuğunuza trafikte doğru davranışı öğretin ve iyi bir örnek olun. Arabanızı okulun önüne 

kadar getirmeyin. Böyle yaptığınız taktirde diğer okul çocuklarını riske atarsınız. Lütfen ana girişin 

önündeki mutlak park yasağına da uyun - bu yüzden her zaman polis kontrolleri vardır. Kendi 

güvenliğiniz için çocuklar sadece dördüncü sınıf bisiklet testinden sonra okula bisikletle gitmelidir. 

Biisikletler bisiklet parkına parkedilmelidir.Scooterlar da oraya parkedilmelidir. Okul binasına 

alınmaları yasaktır. 

 

8. Okul Yolu Yardımcıları: 

Özverili çalışmaları için tüm yardımcılarımıza teşekkür ederiz. Bu onursal görev için daha fazla 

gönüllü insanın trafikte yardımcı olması güzel olurdu. Her iki haftada bir sabahları okul başlamadan 

yarım saat önce karar verirseniz veya çocukların güvenliği için trafik konusunda yardım etmek isteyen 

birini tanıyorsanız seviniriz. Dachau şehri, harcama ödeneği olarak 5,10 € ödemektedir. 

Lütfen okul yardımcıları servisi için Dachau-Ost ilkokulunun sekreterliğine başvurun. 

 

9. Teneffüs Alanı 

Okul binasına aittir ve tüm ebeveynler ve ziyaretçiler tarafından uyulması gereken katı sigara içme 

yasağına tabidir. Ayrıca "öğleden sonra ücretsiz kampüs tasarımı ve halka açık kullanım" başlığı 

altında, çocuklarınızın burada belirtilen kuralların öğleden sonraları da geçerli olduğunu bilmelerini 

rica ediyoruz. Okul bahçesi ve duvarlarında duvar yazıları konusunda problem yaşıyoruz. Bu 

çoğunlukla öğleden sonra veya akşam saatlerinde oluyor. Ayrıca okul binalarına sadece maske ile giriş 

yapılabilmaktedir. 

 

10. Tatil programı: 

Lütfen tatilinizi planlarken tarihlere dikkat edin. Tatil başlamadan önce izin alma veya tatilin 

uzatılmasına izin verilmemektedir. Mazeretsiz devamsızlık, zorunlu eğitimin ihlali anlamına gelir, 

idari bir suçtur ve para cezası ile cezalandırılır. 
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11. Kayıp eşya: 

ÖNEMLİ: Lütfen beslenme çantalarına ve içecek şişelerine, spor çantalarına, spor ayakkabılarına ve 

terliklerine çocuğunuzun adı ve soyadını sınıfını gösteren bir etiket yapıştırın. 

 

Çocuğunuz her zaman, sekreterliğin önündeki koridorda bulunan yeşil toplama kutusunda geride 

bıraktığı eşyaları bulacaktır. 

 

12. İnternet Sayfası www.grundschule-dachau-ost.de 

İnternet Sayfamız önümüzdeki günlerde güncellenecektir. 
 
13. Ders Saatleri 
1.Saat: 8.00 - 8.45  
2. Saat: 8.45 - 9.30 
Teneffüs: 9.30 - 9.40  
3. Saat: 9.40 - 10.25  
4.Saat 10.25 -11.10  
Teneffüs: 11.10 - 11.30 
5.Saat: 11.30 -12.15  
6.Saat: 12.15 - 13.00  
 

14. Öğrenci Kütüphanesi 

Okulumuzda kütüphanemiz mevcuttur. Öğrencilerimiz ücretsiz kitap ödünç alabilirler. 

 

15. Kitap Okuma Saatleri için Ödenmesi Gereken Ücret 

Kitap okuma saatleri için ödenmesi gereken ücret öğrenci başına 50 cent‘tir. 

 

16. Veli Haritası 

1. sınıf öğrencileri geçen yıl olduğu gibi ESIS üzerinden bir Veli-Bilgi Haritası alacaktır. Burada okul 

başlangıcı ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. Geribildirim kağıdını imzalayarak ESIS üzerinden 

yazının içeriğini okuyup bilgi edindiğinize dair onaylayın. 

 

17. Okul Düzeni 

Lütfen çocuğunuzla sınıflarda, koridorlarda ve tuvaletleri kullanırken kurallara uymalarını söyleyin. 

Öğrencinin okula verdiği hasarı öğrenci velisi karşılamak zorundadır. Anlayış ve bu konuda yardımcı 

olmanızı bekliyor ve teşekkür ediyoruz. 

 

18. Okulumuzda Gençlik Sosyal Çalışma birimi bulunmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek 

için internet sayfamızı ziyaret ediniz. AWO Dachau‘ dan Bayan Decker öğrenci, veli ve öğretmenlerle 

birlikte bu konuda hizmet vermektedir. 

 

19. Önemli Randevular:  

Okulun ilk haftası ders sonu herkes için saat 11:10‘ dır. Pazartesi 20.09.2021‘ den itibaren ise normal 

ders saatlerine göre yapılacaktır. 

 

1 Veli Akşamı: Saat 19:00 da   
1. Sınıflar için: Çarşamba,15.09.2021,  
2. Sınıflar için Pazartesi,20.09.2021,                                                            
3. Sınıflar için Salı,21.09.2021 ve    
4. Sınıflar için:Salı,21.09.2021   

 

http://www.grundschule-dachau-ost.de/

