
H E R M A N -   N  O H L  -   S C  H U L  E  

19. Grundschule Neukölln / SESB Deutsch-Italienisch 

 

         21 Ocak 2021  

Herman-Nohl-Okulu’nun sevgili öğrencileri, velileri ve meslektaşları,  

Lütfen, aşağıda verilmiş olan bilgileri inceleyin 

 

1. 20 Ocak 2021'de karar verilen yeni düzenlemeler  

Berlin eğitim idaresi/ hükümeti 20 Ocak'ta bu yeni düzenlemeleri açıkladı. Berlin'deki enfeksiyon 

durumuna bağlı olarak değişiklikler her zaman mümkündür: 

 

- Okuldaki dersler 15 Şubat Pazartesi günü tekrar başlayacaktır.  

 

- Evde okul temelli öğrenme (saLzH) 29 Ocak'a kadar ve tatilden sonra 08.02.-12.02. arasında 

da devam edecektir. 

 

- Yenilikler: Tatilde de, çocuklarını yalnız yetiştiren ebeveynler ve “Systemrelevant” diye 

adlandırdığımız ilgili mesleklere sahip ebeveynler için acil bakım olacaktır.  

Bu acil bakım okul binasında gerçekleşecek ve çocuklara öğle yemeği verilecektir. Kayıtlar 29 

Ocak'a kadar eskisi gibi devam edecek. Sekreterlik aracılığıyla (Tel: 62 00 83 30) veya tatil haftası 

boyunca okulda bulunan personelden kayıt yaptırabilirsiniz. Tatilde, acil bakımı sadece bakıcılar 

sağlayacak ve evde okul rehberliğinde eğitim, olmayacaktır (saLzH).  

 

- Kış tatilli planlamış gibidir: 1 - 5 Şubat tarihleri arasında olacaktır (hafta sonlarını da 

katarsak, 30 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasındadır).  

- Karneler okulların açılması ile birlikte 15 Şubat'ta verilecektir. Resmî belge olduğu için e-posta ile 

gönderilmesine izin verilmemektedir.   

-     İstisnai durumlarda, örneğin 6. sınıflar için, karneler 29 Ocak'ta verilebilinir, bunun için lütfen 

sekreterliği arayınız. “Oberschule’ye geçit için kayıtlar hakkında okullardan bilgi alın veya bu 

okulların web sitelerine bakın. Kayıtlar 24 Şubat'a kadar devam edecek, ancak bu sürenin 

uzatılacağını düşünüyoruz.  

 

- 15 Şubat'tan itibaren HNS'deki dersler muhtemelen yarım grup derslerinde yer alacak. 

Bilgiler 8 Şubat'tan sonra yayınlanacak.  

 

2. Enfeksiyon vakaları  

Geçen hafta meslektaşlarımızdan veya öğrencilerden 0 enfeksiyon vakasının bulunduğunu 

öğrendik 1 öğrencimiz karantinada olduğunu biliyoruz. HNS 'yeşil alanda.  

 

Öğrenciler arasındaki enfeksiyon vakalarını veya ailenizdeki karantina zamanlarını, derhal 

sekreterliğimize (sekretariat@hnsb.eu, Tel: 62 00 83-30) ve sınıf liderinizi bildiriniz.  

mailto:sekretariat@hnsb.eu


 

3. HNS'nin öğrenme platformlarının ve uygulamalarının genel listesi  

Ekte, HNS'de onaylanan ve kullanılan IServ ve ItsLearning İnternet platformlarının ve iyi 

bulduğumuz uygulamalarının listesini bulacaksınız. İstisnai durumlarda Zoom uygulaması 

kullanılabilinecek.  

 

Sınıf liderleriniz, sekreterliğimiz  ve biz, 29 Ocak'a kadar aklınıza takılan tüm soruları 

yanıtlamaktan mutluluk duyarız. Kış tatilinde sekreterliğimiz kapalıdır.  

 

Saygılarımızla  

imza 

 

M. Ziegfeld   M. Hinz   M. Krause  

(Okul yönetimi ve HNS  EFÖB koordinasyonu) 

 


