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BÜLTEN EYLÜL 2022
Bubenheimer Spieleland Gezisi
Sonbahar tatilinden kısa bir süre önce, 29 Eylül Perşembe günü, tüm okulu Nörvenich'teki Bubenheimer
Spieleland'a bir geziye götüreceğiz. Masraflar Föderverein ve korona için verilen bütçe ile karşılanacaktır.
Sabah 8.15'te başlayacağız ve öğleden sonra 3.30 civarında geri döneceğiz. Çocuklara kısa bir süre önce daha
fazla bilgi verilecektir. Bu gezinin mümkün kılınması ne kadar harika, Spieleland'da hareketli bir gün
geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.
Sınıf Şarkısı
Ayrıca, Jekits koro şefimiz Tine Nuss'un her Çarşamba 20 dakika boyunca tüm sınıflarla birlikte şarkı söylediği
"Sınıfla Şarkı Söyle" projesi de korona bütçesinden finanse edilmektedir. Örneğin çocukların spor otobsünde
şarkıları söylemeye devam ettiklerini ve bununla çok eğlendiklerini görmek harika.
HEURKA! bilim eğitimi yarışması
Ekim ayında, 3. ve 4. sınıftaki çocukların katılma fırsatına sahip olduğu ülke çapında HEUREKA! "İnsan ve
Doğa" temalı çoktan seçmeli bir yarışmadır. Katılım ücreti 3,50 Avro'dur; değerlendirme sonrasında tüm
çocuklara sertifika ve ödül verilecektir. Çocuğunuz katılmak istiyorsa, lütfen bunu LOK defterine yazın ve
23.09.2020 tarihine kadar çocuğunuza verin.
Eylül Ayı Tarihleri
Okul konseyi toplantısı 14 Eylül'de yapılacak ve tüm sınıf konseyi başkanları katılacaktır. Ebeveynler olarak
bu konuyu gündeme getirmek isterseniz, lütfen seçilmiş temsilcilerinize haber verin. Ayrıca Advent
Kermesimizden elde edilen gelirin nereye harcanması gerektiğini de tartışacağız - öneri ve fikirlere açığız.
20 Eylül Salı günü okul dostları ( Fördeverein) toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı için davetiyeler gelecek
hafta verilecektir. 26 Eylül Pazartesi günü Veedelszoch (karnaval) için toplantı yapılacaktır. Bu toplantıda
karnaval kostümleri ve sloganları için önerileriniz ve fikirleriniz alınacaktır.
24 saatlik koşu
Pazartesi günü sabah 8'den itibaren çocuklar yine okul bahçesinde "24 saat koşusu" olarak adlandırılan
koşuya katılma fırsatına sahip olacaklar. 3 kişilik takımlar halinde, birlikte toplam 24 saate (=1440 dakika)
ulaşana kadar her gün 8 koşu dakikası toplayabilirler. Oyunun kuralları çocuklarla sınıflarında tartışılacaktır.
Korona Önlemleri
Çocuklar her ay başında okuldan 5 adet korona testi alacaklardır. Herkesin güvenliği için lütfen çocuğunuzu
semptomlar olmasa bile haftada bir test edin. Köln Şehri Sağlık Departmanına göre, enfekte kişilerin hane
halkı üyeleri kendilerini en az 5 gün karantinaya almalıdır. Bu nedenle, ebeveynleri veya kardeşleri enfekte
olan çocukların okula gitmesine izin verilmez. 5. günde çocuklar test edilir ve şayet test sonucu negativ olursa
karantinadan çıkabilirler.
5-26 Eylül tarihleri arasında şehir bisikleti
STADTRADELN için bir okul olarak kayıt yaptırdık. STADTRADELN-Radeln für ein gutes Klima (İyi Bir İklim İçin
Bisiklet), 21 gün boyunca mümkün olduğunca çok sayıda günlük yolculuğun bisikletle yapılmasının
hedeflendiği bir yarışmadır. Tüm katılımcılar stadtradeln.de/registrieren adresinden kayıt yaptırabilir ve
mevcut Michael_Ende Schule ekibimize katılabilirler, şifre FUCHUR'dur. Üç haftalık kampanya boyunca
bisikletle katedilen her kilometre online olarak km defterine girilebilir veya doğrudan STADTRADELN
uygulaması üzerinden takip edilebilir. Siz ebeveynler ve aileler olarak katılırsanız çok mutlu oluruz ve birlikte
kaç kilometre yol kat ettiğimizi merak ediyoruz. Yarışmanın sonuçları, halihazırda ne kadar çok insanın
bisiklete bindiğini ve böylece iklimin korunmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Daha fazla insanın
otomobilden bisiklete geçebilmesi için, gidecekleri yere hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilecekleri bir bisiklet
altyapısına ihtiyacımız var.
Pedagoji günü 23.11. Çarşamba günü gerçekleşecek (randevu planında malesef hata yapılmış. Orada salı günü
olarak yazılmış.)

