Bergheim, 16.11.2022
Sevgili ebeveynler,
Fortuna Okulumuzun yeni binasına taşınma zamanı nihayet geldi! Hepimiz çok
heyecanlıyız ve şimdiden taşınma için hazırlık aşamasındayız. Şimdi size taşınma
hakkında bazı önemli bilgiler vermek istiyorum, böylece önceden plan yapabilirsiniz:
TAŞINMA TARİHİ:
27.- 31.01.2023
TUrNiNg TARİHİ:
Cuma 27.01.2023
Pzt. 30.01.2023
Sal. 31.01.2023
(Taşınma nedeniyle hem okul hem de OGS tüm öğrenciler için kapalı olacaktır) YENI
BINADAKI ILK OKUL GÜNÜ:
Çarşamba 01.02.2023 - dersler sabah 7.50'de başlar.
YENİ ADRES:
Fortuna Okulu | Brieystr. 23 | 50129 Bergheim Siz değerli ebeveynlere, taşınma ve
çocuklarınızın izin günleriyle ilgili bazı arka plan bilgileri vermek istiyorum:
AÇIKLAMALAR
Gecikmeler nedeniyle (örneğin Korona salgını ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle
ekipmanların tesliminde yaşanan sorunlar), taşınma işlemi başlangıçta planlandığı gibi
yaz veya sonbahar tatillerinde, dersler iptal edilmeden gerçekleştirilememiştir.
Noel tatili de öğrenciler için bir sürpriz oldu.
Noel tatili de taşınma için söz konusu değildi. Bir yandan binada son çalışmalar
yapılırken, diğer yandan 20 Ocak 2023 tarihinde 3./4. sınıfların karneleri dağıtılacak.
Bu da sınıf ve branş öğretmenlerinin tatil boyunca rapor hazırlamakla meşgul olacağı
anlamına gelmektedir.
Taşınma için olası ilk tarih Ocak ayının son hafta sonuydu. Bu seçim, okul yetkilileriyle
istişare edilerek yapılmıştır.
Tahmin edebileceğiniz gibi, bir okulu taşımak, ilgili herkes için çok zaman alıcı ve
yorucu bir girişimdir. Her şeyin paketlenmesi, kutuların işaretlenmesi ve ardından yeni
binada tekrar açılması gerekiyor. Özellikle sınıfların mümkün olan en kısa sürede
öğretime uygun hale getirilmesi ve OGS odalarının da öğrencilerin iyi bir şekilde
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denetlenmesine olanak sağlaması gerekmektedir. Başka bir deyişle, 280'den fazla
öğrenci için her şey en iyi şekilde hazırlanmalıdır.
Sonuç olarak, belirtilen üç günde ders veya OGS bakımı sunulmaması gerekmektedir.
Bu önlem, sorumlu okul denetim makamı ile kararlaştırılmıştır.
ACİL BAKIM:
Evde ya da başka bir şekilde bakılamayan öğrenciler için 07.50 - 13.10 saatleri arasında
OGS çocukları için en fazla 16.00'ya kadar acil bakım sağlayacağız.
OGS çocukları için saat 16.00. Planlama yapabilmemiz için 22.12.2022 tarihine kadar
sizden "acil bakım ihtiyacı bildirimi" almamız gerekiyor.
İlgili form, velilere gönderilen bu mektubun ekinde yer almaktadır ve her zamanki gibi
ana sayfada çevrimiçi bir form olarak da bulabilirsiniz.
Lütfen sadece sekreterimiz Bayan Merdon'a gönderin:
fortunaschule@bergheim.de.
Hepimiz yeni başlangıcın tüm öğrenciler ve siz değerli veliler için mümkün olan en iyi
şekilde planlanmasını ve hazırlanmasını istiyoruz ki hepimiz için olumlu bir anı olarak
kalsın. Bu nedenle, yukarıda belirtilen üç tarihte çocuklarınıza evde bakarak
anlayışınızı ve desteğinizi rica ediyoruz.
Lütfen unutmayın, acil bakımı kullanması gereken çocuk sayısı ne kadar az olursa,
daha fazla eğitim ve bakım personeli okulun taşınmasına ve kurulmasına yardımcı
olabilecektir.
Elbette, taşınma hakkında daha fazla bilgi olduğunda sizi bilgilendirmeye devam
edeceğiz.
O zamana kadar, anlayışınız için teşekkür ediyor ve Noel'e giden haftalarda hepinize
derin düşüncelere dalacağınız bir dönem diliyorum.
Saygılarımla
Britta Bockschewsky
(Müdire)
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