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Ebeveynler için Bülten - 26 Şubat 2021

 

22 Şubat 2021'den itibaren yarı-zamanlı 

eğitim 

1 ila 3. sınıflar arasındaki öğrenciler için 

eğitim 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren 

bölünmüş sınıflarda, mesafe ve hijyen 

kurallarına uygun şekilde başladı. Okulun 

yeniden çocuklarla dolması bizi çok sevin-

dirdi. Berlin için düşünülen adım adım 

planının şimdilik rafa kaldırıldığına dikkat 

çekmek isteriz. Tüm öğrenciler ve perso-

nelin maske takması zorunludur. Persone-

limiz, öğrencilerin temiz havada yeterince 

zaman geçirmesi ve maskelerini düzenli 

olarak çıkarabilmelerini sağlayacak. Bu 

tabii ki gözetim altında ve mesafe kurall-

arına uygun biçimde gerçekleşecek. 

 

Test stratejisi ve personele test yapıl-

ması 

22 Şubat 2021 tarihinde okulumuzdan dört 

meslektaşımız ASB çalışanları tarafından 

eğitime tabi tutuldu ve şu anda Grund-

schule am Koppenplatz personeline 

haftada iki kere korona enfeksiyon testi 

yapabilecek durumdalar. Yakın zaman 

içinde, söz konusu hızlı testler okuldaki 

öğrencilerin de kullanımına sunulacak.  

 

Hava filtresi 

Okulumuza bu hafta Senato tarafından 18 

hava filtresi gönderildi ve bu filtreler şu 

anda kullanım halindeler. Söz konusu filt 

 

relerin çocukları ve personeli enfeksiyona 

karşı daha fazla koruyacağını umuyoruz 

ve bu gelişmeden çok memnunuz. Hava 

filtreleri ve havalandırma konseptiyle ilgili 

tüm sorularınız için Bay Ullrich’le temasa 

geçebilirsiniz. 

 

Öğrenciler için tablet 

Eğer, Eğitim ve Katılım Yardımı (BuT - 

Leistungen für Bildung und Teilhabe) 

alıyorsanız, bizden bir tablet ödünç isteme 

hakkına sahipsiniz. Lütfen taleplerinizi 

doğrudan yönetim ekibi başkanımız Bay 

Otte’ye şu e-posta adresinden iletiniz: 

Verwaltungslei-

tung@koppenplatz.schule.berlin.de. 

 

Koppenplatz'ta öğrenci temsilciliği 

Okulda hâlâ tam öğretime geçilmemiş olsa 

da, öğrenci birliği toplantıları online olarak 

yeniden başlamış durumda. Okulumuzun 

sosyal hizmetler görevlisi Bayan Such-

ardt’ın yönetiminde okulu ilgilendiren ö-

nemli konuların tartışılıp karara bağlandığı 

bu toplantılar sayesinde demokrasi eğiti-

mine de önemli bir katkıda bulunuluyor.  

 

Okul kültüründe ayrımcılık hassasiyeti-

ne dair yürütme grubu 

Bay Ullrich yönetiminde okul kültüründe 

ayrımcılık hassasiyetlerine dair bir konsept 

oluşturması için bir yürütme grubu 
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kuruluyor. Söz konusu ekibin faaliyet ve 

tasarılarıyla ilgili sizi anbean bilgilendir-

meye devam edeceğiz. 

 

İnşaat komitesi 

Bergstraße'de bulunan okul binamız 2024 

yılında tadilattan geçeceği için,  öğrenci, 

öğretmen ve ebeveynlerin fikirleriyle kat-

kıda bulunabilecekleri bir inşaat komitesi 

oluşturduk. Komite için kontak kişisi Bay 

Ullrich’tir. 

 

Linkler: Senato'dan gelen bilgiler 

Eğitimler ilgili bilgiler 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schul

e/  

Okullara mektuplar 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe

-an-schulen/  

 

Sizleri ve ailelerinizi en içten duygularımla 

selamlıyorum! 
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