
VELİLER İÇİN
BİLGİLENDİRME

Innføringskolen (Başlangıç okulu), Johannes 
læringssenter



Program

◻ İlköğretim 1. – 7. sınıflar:
🞑🞑 Pazartesi, çarşamba ve perşembe: 08.30 – 13.45
🞑🞑 Salı ve cuma: 08.30 – 13.00

🞑🞑 1. – 4. sınıfların kendi ayrı teneffüsü ve  5. – 7. sınıfların kendi ayrı teneffüsü 
vardır. Teneffüslerin ayrı saatlendirilmesi bu sene yeni bir uygulamadır. 
Virüsten korunma maksadıyla böyle bir bölümlendirme yapmak 
durumundaydık.

🞑🞑 SFO: Tone’nin yazdıklarına bakınız. Büyük değişiklikler olduğu için bu konu ile 
ilgili önemli bilgiler içerir.  



OKUL SERVİSİ

🞑🞑 Sadece 1. -7 sınıflardaki ögrenciler okul servisinden faydalanacaktır. 
🞑🞑 Sabahları her öğrenci için ayrı otobüs saatleri mevcuttur. 
🞑🞑 Tüm öğrencilere okulun ilk gününde otobüs listesi verilecektir.
🞑🞑 Öğrencilerin otobüste sabit yerleri vardır.
🞑🞑 Okul servisini kullanan tüm öğrenciler, her zamanki gibi eve giden otobüse 

binmeyeceklerse, ebeveynlerinden yazılı bildirim temin etmelidirler.



Öğrencilerin nelere ihtiyacı vardır?

◻ A4 boyutundaki kitaplar için yeterince büyük bir 
okul çantası. Aynı zamanda Chromebook için de 
sırt çantasında yer olmalıdır.

◻ Öğle yemeği için yiyecek, su için su matarası. 
Öğrenciler yanında sağlıklı yiyecek ve meyve 
getirmelidir.



Kovid-19

◻ Öğrenciler, sabah otobüsle geldiklerinde doğrudan sınıfa 
gönderilir.

◻ Öğrenciler okul başlangıcında, bütün teneffüslerden sonra, 
yemekten önce ve sonra ve ihtiyaç duyulduğunda ellerini yıkarlar.

◻ Antibac sınıfta ve okul gezilerinde mevcuttur.
◻ Öğrenciler her gün kendi sıralarını temizlerler.
◻ Sınıflar ve ortak kullanım alanları daha sık temizlenir.
◻ 1.-4 sınıflar ile 5.-7 sınıfların teneffüs saatleri ayrılmıştır. 
◻ Öğrencinin solunum yolu rahatsızlığı semptomları varsa veya 

hastalanırsa: Çocuğu evde tutun ve sınıf öğretmenine haber verin.
◻ Virüs ve enfeksiyondan korunma yolları ile ilgili güncel bilgiler için 

okulun web sitesini ve Stavanger belediyesinin web sitesini takip 
ediniz. Okulda virüsün görülmesi durumunda okul, ebeveynleri 
bilgilendirecektir.



Okul başlangıcı Pazartesi 17 Ağustos

◻ Pazartesi günü görüşmek dileğiyle!
◻ Okul 8.30 da başlıyor . Öğrenciler sınıflarına 

gitmeden önce kısa süreli bir toplanma için okul 
bahçesinde bir araya geleceğiz.

◻ UNUTMAYIN: Bu yaz yurtdışına seyahat ettiniz mi? 
Okula gelmeden önce karantina gereklilik 
durumunu kontrol ediniz. Sınıf öğretmenine haber 
veriniz.



Okul 8.30 da basliyor. 
2.-7. sınıftaki öğrenciler doğrudan sınıflarına giderler.
Dışarıda öğrencilerin sınıflarını bulmalarına yardımcı 
olan yetişkinler vardır.
1. sınıftaki öğrenciler kısa bir toplanma için okul 
bahçesinde (merdivenlerin yanında) bulunurlar.
Ebeveynler bu toplanmaya katılabilir ancak sınıfa 
giremezler.



Bizimle İletişime Geçiniz!

◻ Sorularınız veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa 
bizimle iletişime geçiniz.

◻ Siz ebeveynlerle yakın ve iyi bir işbirliği yapmak 
istiyoruz.
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