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BÜLTEN OCAK 2023 

Noel Pazarının Geliri 
08 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen Noel Pazarımız, Advent döneminde okulumuzdaki tüm çocukları ve 
yetişkinleri bir araya getiren ve Ukrayna'ya Yardım için büyük miktarda para toplayan hoş ve atmosferik 
bir etkinlikti. Kafeterya, sıcak şarap standı ve sınıfların etkinlikleri ile toplam 1406,75 Avro toplanmıştır. 
Bu para, Ukraynalılara malzeme, giysi desteği veren ve ulaşımlarını organize eden Haass Vakfı'na 
aktarılmış durumda. Tüm bağışlar ve Noel pazarımızdaki aktif destek için çok teşekkür ederiz 

Ekibe hoş geldiniz 
Ocak ayında ekibimize iki yeni meslektaşımız katılacak. Sözleşmeyi imzalar imzalamaz Janine Luzar, 
Bayan Oppermann'ın yerine 4. sınıfta din dersi ve ikinci dili Almanca olan çocuklar için Almanca dil 
desteği verecek. Monika Heipieper, 23 Ocak'ta özel ihtiyaçları olan çocukları desteklemek üzere tam 
vekil pozisyonunda özel eğitim öğretmeni olarak aramıza katılacaktır. Ne yazık ki, sosyal eğitim uzmanı 
için ilan edilen pozisyon doldurulamamıştır. Josfine Zindel, Aralık ayından bu yana haftada iki gün 
öğleden  sonra OGS'de zürafa sınıfında çalışıyor.  

Ilk yarı yıl döneminin sonu 
İlk yarı yıl, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yarı yıl karnelerini sınıf öğretmenlerinden alacakları 
20 Ocak tarihinde sona erecektir. Üçüncü sınıf öğrencileri için bu danışma günü 18 Ocak Çarşamba 
günü, dördüncü sınıf öğrencileri için ise 19 Ocak 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. Lütfen karne 
fotokopisini imzalayarak en geç 23 Ocak Pazartesi günü çocuğunuza teslim ediniz.  Yarı yıl karnelerinin 
dağıtılmasıyla birlikte dördüncü sınıf öğrencileri için ortaokula kayıt dönemi de başlıyor. Kayıtlar şu 
şekilde yapılabilir: 20-27 Ocak tarihleri arasında Gesamtschule’da, 06-10 Şubat tarihleri arasında 
Gymnasium, Realschule ve Hauptschule'lerde. Çocuklar kayıt formlarını okul karneleriyle birlikte 
alacaklardır. 
20 Ocak Cuma günü tüm çocuklar için dersler saat 11.00'de sona erecek ve sonrasında çocuklarla her 
zamanki gibi OGS ilgilenecektir. Çocuklar yeni dönem için yeni LOK kitabını alacaklar. 

Ebeveyn Kafesi - Bay Fahmüller'den bilgi: 
Sevgili ebeveynler, Ebeveyn Kafe sizinle birlikte ayakta duruyor . Bu nedenle, sık sık gelen geri 
bildirimleri dikkate alarak kafeyi pazartesiden çarşambaya, sabah 8'e alıyorum. Bu, zaten yoğun olan 
pazartesi sabahını atlatmak için iyi bir yoldur ve hafta ortası, durum değerlendirmesi yapmak için daha 
uygun. Ebeveyn kahvesinin yeri ve zamanı değişmeyecektir! 

Zartbitter önleme oyunları 
17 Ocak Salı günü 1. sınıflar için "Sina ve Tim Doktorculuk Oynuyor" adlı kukla gösterisi 
gerçekleştirilecektir. Çocuklara birbirleriyle saygılı etkileşim kurallarını öğretir ve aynı yaştaki çocuklar 
ve daha büyük çocuklar tarafından cinsel sınır ihlallerine karşı direnci güçlendirir.  
24 Ocak Salı günü kilise salonunda Zartbitter'in "Ganz schön blöd" adlı oyunu sahnelenecek. Cinsel 
istismara karşı beceriler öğretir ve kız ve erkek çocuklarını korku tacirliği ve cinsel saldırıya karşı 
güçlendirir. Sınıfta konu hazırlanır ve performans sonrasında oyuncularla tartışılır. Çocuklara oyun 
hakkında küçük bir kitapçık verilir, böylece evde çocuğunuzla birlikte dinleyebilir ve deneyimlediğiniz 
oyun hakkında konuşabilirsiniz. Gösteriler için her çocuktan 3.50 € topluyoruz; lütfen bu hafta sonuna 
kadar bu parayı çocuğunuza verin. 

Veedelszoch'taki okulumuz 
Salı günkü karnaval geçit törenini 200 katılımcı (105 çocuk/95 kişi) ile temsil edileceğiz - heyecanlıyız! 
Karnaval geçidi için gerekli olan tüm diğer bilgileri yakında hazırlık ekibinden alacaksınız. 
Ebeveyn etkinliği Loss mer singe 
Yıllar önce Bayan Hinz'in mutfağında başlayan "Karnavalda Şarkı Söyleme" etkinliği bugün Köln'de "Loss mer 
singe - Kneipenhits der Session" olarak biliniyor. Her yıl 20 yeni Köln şarkısı, (pub) karnavalına uyum sağlamak 
için birlikte söylenecek sözlerle birlikte sunulmaktadır. Bu yıl ayrıca okulun tüm ebeveynleri ve personeli için özel 
bir LMS gecesi düzenlenecektir: 07.02. Salı günü saat 19:00'dan itibaren Landmannstraße'deki Haus Tutt'ta şarkı 
söyleyin, kutlayın ve birlikte şarkı söyleyin! Orada olmak istiyorsanız, 20.1.2019 tarihine kadar LOK defterini 
imzalamanızı rica ediyoruz (aile başına maksimum sayı: 2 bilet). 



 


