
Sayin Velilerimiz,  

Okulumuz Gemeinsame Musterschule`ye candan hosgeldiniz!   

Önümüzde uzun yeniliklerle dolu ve macerali yillar var. Bu süre icinde bizde cocugunuz bir par-

casi olarak biraraya gelecegiz. Bu süre icinde siz velilerle düzenli bir temas icinde olmak ve sa-

dece denetim sorunlari degil endiselerinizi ve sorularinizi dinlemeye ve zaman ayirmayi istiyo-

ruz, lütfen hic cekinmeden bizimle irtibata gecin. Soru ve önerilerinize bir cözüm bulmaya cali-

sacagiz. Düzenli bir temas icinde beraber gecirecegimiz yillari heyecanla bekliyoruz.  

A.Schmidt, Konrektorin (Okul müdürü)  

Okulun Adresi Gemeinsamen Musterschule Friedberg 

Augustinergasse 10, 61169 Friedberg, Tel. 06031 – 13642, Fax 06031 736703 
Außenstelle Ossenheim: Florstädter Str. 46, Tel. 06031/3853  

Email (Sekretariat):   poststelle@gmfb.friedberg.schulverwaltung.hessen.de 
Email (Schulleitung): schulleitung@gmfb.friedberg.schulverwaltung.hessen.de 
Webadresse: http://www.musterschule-friedberg.de 
 
 

Ilgili kisiler. 

Klassenlehrer, Förderverein (06031/12531 Fr. Kilian oder 06031/680535 Hr. Götz), Sekretariat, Homepage, Schulel-

ternbeirat (elternbeirat@musterschule-friedberg.de), Stadtverwaltung (http://www.friedberg-hessen.de) unter 

„Bildung und Kultur“ 

Ögrencilerin günlük rutini 

Cocuklarin günlük rutinini daha iyi anlayabilmeniz icin bir tablo hazirladik: 

07:30 dan itiba-

ren  
Okulbahcesi denetim/gözetleme altindadir  

07:45 den itiba-

ren  
Ögrenciler sinifa girebilir  

08:00 den 11:35 
e kadar  

Birinci ve ikinci Siniflarin ögretim süresi! Ücüncü sinifdan itibaren ögretim süresi 
uzayabilir( 12.30 veya 13.15 e kadar).  

11:35 den 14:30 
e kadar  

Öglenbakimi (detaylar ve tabela okulda bulunur.)  

14:30 den 17:00 
e kadar  

Bu zaman icinde cocugunuza bakim gerekiryorsa degisik bakim tesislerine müra-
caat edebilirsiniz, Stadtverwaltung da yardimci olunur.  

En gec 17:00 
den itibaren  

Cocugunuz sizin himayeniz altindadir. Lütfen mutlaka ev ödevlerini kontrol edin, 
ve ertesi güne hazirlayin.   

En gec saat 

21:00 de 
Cocugunuz bu saatde uyuyor olmasi derslerinde basarili olabilmesi icin cok 
önemlidir, yeterli uykuya önem veriniz.  

26.09.2014 



Siniftaki dersden sonra cesitli özel bakim modelleri:  

 

„Grips“ Bakim yeri  Tintenklecks 

bakim yeri  

Ögleden sonra bakim   

Okulda (Musterschule)   Kinderschutzbund Stadtverwaltung 

TiTiWu:ögleden sonra okul-
da bakim, okulun ve Kinder-
schutzbund un organizesi  

AG´s: okuldaki ögretmen-
lerden ve disardan gelen 
yardimcilarla olusan ve 
yaz tatilinden 3 hafta son-
ra baslayan degisik dallar-
da egitim.   

Kinderschutzbund un or-
ganize ettigi Bakim yeri  

Stadtverwaltung un 
organize ettigi bakim 
yeri.  

Verwaltungsgebäude  ve 
Schulgebäude de gerceklesi-
yor.   

Verwaltungsgebäude  ve 
Schulgebäude de gercek-
lesiyor.  

Verwaltungsgebäude   2. 
Katta  

Usavorstadt Friedberg-
de 
Tel: 06031 64227  

Ev ödevi bakimi in 2. Sinif 
odalarinda, Pazartesiden 
Cumaya kadar.  

Burada ev ödevi bakim 
yoktur.  

Burada ev ödevi bakim 
yoktur.  

Ev ödevi bakimi Hort 
ögretmenleri tarafin-
dan  

Ücretsiz,sadece burada pa-
zartesi ve cuma günleri 
ücretli  

Ücretsiz  Ücretli  Ücretli  

Okul tatillerinde bakim yok-
tur!  

Okul tatillerinde bakim 
yoktur!  

Okul tatillerinde bakim 
yoktur!  

3 Hafta yaz tatilinde 
bakim var ve diger ta-
tillerde bakim vardir, 
sadece yilbasi tatilinde 
kapalidir  

11:35 – 14:30 11:35 den 14:30 a kadar,! 
Belirli saatler AG tarafindan 
bildirilecektir.  

17:00 e kadar  17:00 e kadar  

Müracaat ögrencinin Post-
mappesi üzerine veyahut 
Sekretariat üzerine. Pazar-
tesi ve Cuma günleri bakimi 
icin lütfen Titiwu bakicilari-
na müracaat ediniz.   

Müracaat ögrencinin Post-
mappesi üzerine Sinif ög-
retmenine iletiniz.  

Hort a Müracaat ediniz, yu-
karidaki Adrese.  

Stadtverwaltung a Mü-
racaat ediniz, yukari-
daki Adrese.  

Ücretli ögle yemegi verilir.  

Müracaat ögrencinin Post-
mappesi üzerine veyahut 
Sekretariat üzerine.  

   



Velilerin katkilari 

Veliler 2 sene gecerli olan sinif veli konseyi seciyorlar. Sinif veli konseyi secilenler bu sefer 

okul veli konseyi seciyorlar, ve bu iki sene gecerlidir. Secilenler sizin sinif ve ögretmenlerle 

ilgili sorunlariniz, sikayetlerinizi,   okul müdürlügüne iletmek icin ilgili kisilerdir. Böylelikle 

karsilikli anlayisa katkida bulunacaklardir.Ve ayni zamanda sorunlarinizin daha iyi bir sekil-

de cözülmesine faydasi olacaktir. 

Siz veliler olarak okul derneginin düzenledigi degisik organizasyonlarinda veya okul kütüphanesinin veya 

okulun düzenledigi bircok organizelere katkida bulunursaniz herkes icin faydali olur, cocugunuz icinde!  

Okul zorunlugu, izin isteme,  hastalik durumunda Özür,  ve hastalik durumunda ne yapmaniz gerekiyor  

Cocugunuzun okul zorunlulugu vardir! Bu nedenle cocugunuz hergün zamaninda okula gelmek mecburiye-

tindedir.  

Cocugunuz hastalandiginda sabah en gec 07:30 da okula bildirmek zorundasiniz(!), Telefon Numarasi: 06031 

13642 (Ossenheim: 06031/3853). Telesekreter gece ve gündüz aciktir. Yazili Özür imzalanmis sekilde en gec 

3 gün icinde sinif ögretmenine verilmesi gerekir. 

Bulasici hastaliklari lütfen ciddiye alin ve kesinlikle cocugunuzu bulasici bir hasalikla okula yollamayin! Sinif 

ögretmenine derhal böyle bir durumda haber verin! Sinif ögretmeni böyle bir durumda 2 gün tatil verebilir.  

.Uzun süreli izin isteklerini Okul yönetimi karar verebilir. Uzun süreli izin sadece cok acil durumlar-

da kabul edilebilir. Ve izin müracaatinizi en gec 4 hafta önceden vermeniz gerektirir.  

Kahvaltinin önemi  

Cocugunuza herzaman saglikli kahvalti vermeye özen gösteriniz, mesela Ekmek, Meyve, Sebze ve icecek ola-

rak su daha iyidir. Limonata veya Cola gibi sekerli icecekler cocugunuzun sagligini etkiler.  

Ev Ödevleri  

Ev ödevleri cok önemlidir! Cocugunuzun okulda basarili olmasi icin mutlaka ev ödevlerini düzenli sekilde 

yapmasi gereklidir. Bakim yerinde verilen yardim yeterli degildir. Cocugunuz ev ödevlerin kendi basina yap-

tigi zaman kendisini övün, kendine olan güvenini artirin. Ödevlerini kendi basina yapmasi icin motive edin, 

ve ödevlerin dogrulugunu kontrol edin.  

Okul cantasi  

Cantanin icindekileri kontrol edin, gereginden fazla dolu olmasin, sadece ertesi gün 

derste gerekli olanlar defter ve kitaplari icersin. Kalemlerinin düzenini ve her gün 

Postmappeyi kontrol edin, icinde önemli bilgiler olabilir.  



Okul yolu  

Cocugunuz okul yolunu güvenli olani secin ve gösterin, okula kendi basina veyahut sinif 

arkadaslariyla gelmesine motive edin, bu cocugunuzun kendine güveninin artmasinda 

yardimci olur. Okul yolunda trafik kurallarini anlatin ve tembih edin. Tanimadigi insan-

larla konsmamasini ve kesinlikle yabanci insanlarla hic bir yere gitmemesini hic bir ara-

baya binmemesini izah edin ve nedenini anlatin.  

Özgürlük 

Peter Struck (Pädagog) diyorki: „üzerine cok düsülen cocuklar ihmal edilen cocuklar 

kadar kötüdür“ .Cocugunuza Okul esyalari ile özerk bir sekilde kullanmasini ögretin. Co-

cugunuz artik bir okul cocugu ve okuluna kendi basina veya 

sinif arkadasi ile gitmesini engellemeyin.   

 

Spor ve yüzme dersi 

Spor ve yüzme dersi cocugunuz icin zorunludur!  

Hedef ve anlasma  

Cocugunuz gündüzleri cogu zamanini okulda gecirecek. Hepberaber güzel bir zaman gecirmek istiyoruz. Bu yüz-

den nezaket ve saygiyla toplumsal bir iliski kurmak cok önemlidir. Cocuklariniz bunlari ögrenmekdeler. Bu yüzden 

cocugunuz hakkinda ögretmenlerden veya diger velilerden gelen elestirileri kisisel algilamayin. Cocugunuza sakin 

bir tavirla saygi ve nezaketi izah edin. Ve ayni zamanda eger cocugunuz kötü muamele gördügü zaman ve size 

anlattiginda lütfen cocugunuzu ciddiye alin ve sinif ögretmeni ile veya 

Klassenelternbeirat ile görüsün.  

 

 

 

Gemeinsame Musterschule nin Okul yönetimi ve Schulel-

ternbeirat, Förderverein  ve Redaktionsteam cocugunuza Okulda güzel ve basarili yillar 

diler! 

 

 


