
 

FORTUNASCHULE | Brieystr. 23 | 50129 Bergheim | TEL: 02271-757190  

 MAIL: fortunaschule@bergheim.de |Homepage: www.fortunaschule.de  

Oberaußem, 24.01.2023 

 

Sevgili ebeveynler, 
Zaman geldi ve hafta sonunda tüm kutuları paketlemiş olacağız ve 27-31 Ocak 2023 günlerinde yeni 
binamıza taşınacağız. Bundan sonra adresimiz şu olacak: 
Fortunaschule - Brieystr. 23 - 50129 Bergheim. Aşağıda size taşınma ve 01.02.2023 Çarşamba günü 
ilk okul günü ile ilgili bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. 
 
27.01. Cuma gününden 31.01. Salı gününe kadar ve bu tarih dahil 
Okul kapalıdır ve bu nedenle tüm öğrenciler derslerden muaftır. Acil bakım Tonnenberg'deki eski 
binada sağlanacaktır (son kayıt tarihi 22.12.2022 Perş.). 
 
1 Şubat 2022 Çarşamba - 4. ders saat 7.50 ile 11.20 arasında - OGS yapılacaktır. 

 Tüm öğrenciler "eski okul binasındaki" sınıflarına her zamanki saatte gelirler. 
 Öğretmenlerle birlikte sınıflar okul bahçesinde toplanır. 
 "eski okul binasına" veda etmek için hep birlikte bir şarkı söylüyoruz . sonra hep birlikte Am 

Tonnenberg caddesinden Brieystraße'deki yeni okula kadar yürüyoruz. ve yeni binaya 
taşınmak 

 
Ebeveynler olarak sizin için önemli bilgiler: 
Çocukların eski binadan çıkıp yeni binaya taşınmaları, yukarıda açıklandığı gibi, tarafımızdan bilinçli 
olarak ve sadece çocuklarla birlikte planlanmıştır. Çocuklara, sınıf öğretmenleriyle birlikte okulu ve 
yeni sınıflarına giden yolu tanıma fırsatı vermek istiyoruz. Çocuklar öğretmenleriyle birlikte yeni 
binayı keşfedecekler. 

Son birkaç hafta içinde çocukların heyecanı ve merakı giderek arttı ve özellikle küçük çocukların yeni 
binaya alışmak için zamana ve yapıya ihtiyaçları var. Toplam 288 çocuğumuz ve yeni ortama alışması 
gereken 20'den fazla öğretmen ve OGS personelimiz var. Lütfen, çocuklar okula taşınırken tüm 
ebeveynlere aynı anda birbirlerini tanıma fırsatı vermenin mümkün olmadığını anlayın. Bu durumda 
01 Şubat'ta okulda 900 kişi olacaktı. Bu durum kaosa yol açacak ve çocuklar için bu günün özelliğini 
ortadan kaldıracaktır. 

Elbette siz ebeveynlerin de 01.02.2023 tarihinden itibaren çocuklarınızın nerede eğitim göreceği ve 
nerede vakit geçireceği konusunda merak ve ilgi içinde olduğunuzun farkındayız. Size binayı rahat 
bir ortamda tanıma fırsatı vermek için, tüm veliler Karnaval öncesinde sınıf öğretmenleri aracılığıyla 
bir veli gecesine davet edilecektir. 

Daha sonra 28 Nisan 2023 Cuma günü sirk projesi haftasında resmi bir açılış kutlaması yapılacaktır. 
Elbette bu konuda daha fazla bilgi alacaksınız. 

Binayı hepinize yukarıda belirtilen zamanlarda sunabilmeyi dört gözle bekliyor ve o zamana kadar 
anlayış ve sabrınızı umuyoruz! 
 

Britta Bockschewsky  
(Schulleiterin)   
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