Ev ödevleri
Cocugunuzla onun okul endiseleriyle
ilgili oldugunuzu gösterin ve bu
konuyla ilgili birlikte konusun.
Cocugunuz derslerini kendi basina
belirli saatlerde , sakin ve düzenli
calisma ortaminda yapabilsin. Lütfen
siz, derslerini eksik olmadigina dair
kontrol edin.
Evde düzenli egzersiz yapmasi
kendisine daha fazla güven
kanzandirir. Cocugunuzu uzun egzersiz
yaparak bogmayin ve konularda
önceden hüküm vermeyin. Eger notlar
beklentilere uygun degilse, tepkiniz
sakin ve sogukkanli olsun.
Cocugunuzla makul bir konusma,
azarlamaktan ve cezalandirmaktan cok
daha faydali olur!
Bos zamanlar
Cocugnuzun okulda zihinsel dengesine
ögleden sonralari, en uygun temiz
havada yapacagi yeterli hareketler
faydali olur!
Televizyon, bilgisayar oyunlari ve
internet günde 30 dakikayi gecmesin.

Yasina uygun televizyon programlarina
bakmasina özen gösterin. Cocugunuzu
iyi bir güne formda baslayabilmesi icin
zamaninda uyumasini saglayin. Ilkokul
cocuklarinin gecede 10´dan 12 saate
kadar uykuya ihtiyaci var!
Lütfen sorulariniz ve problemleriniz
oldugunda cocugunuzun sinif
ögretmeniyle yada sosyal calisanimiz.
Bizim egitim yasamiza göre
,,Biz birlikte baris icinde yasiyoruz,,
Izin verin bu ipin ucundan birlikte
tutalim!
En icten duygularimizla selamliyoruz
ve basarili bir okul yilli diliyoruzOkul yönetimi ve ekibimiz
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Freising, Eylül 2018
Sevgili Ebeveynler!

Ebeveyn Danismani
basarili bir okul hayati
icin

Yeni bir ögretim yili basladi. Siz
ebeveynler cocugunuzu okul
gelisiminde kesin destekleyebilirsiniz.

Bu nedenle size basarili bir okul
hayati icin birkac ipucu önerebiliriz.
Okul yolu
Eger mümkünse cocugunuzu yaya
olarak okula gönderin. Oturdugunuz
semtte kesinlikle ayni okula sahip
cocuklar oturuyordur ve böylece
cocugunuz yanliz gitmek zorunda
kalmaz. Önemli olan, ögretim yili
basinda cocugunuzla birlikte okul
yolunu gitmek ve ona tehlike
noktalarini göstermeniz gerekir.
Böylece cocugunuz trafik düzeninde
dogru davranmayi ögrenir. Eger
bagimsiz olarak üstesinden gelirse
kendisiyle iftihar eder. Sayet
cocugunuzu araba ile okula
götürürseniz, lütfen okul binasinin
önünde vedalasin.
Hastalik aninda
Cocugunuzun rahatsizlik durumunda
özürünüzü lütfen sabah saat 8´den
önce telefon ile bildirin. Sekreterlik
Bürosunun Telefonnumarasi.5370400

Okul Baslangici
Okul binasi sabah saat 7.30´dan
itibaren acik olmaktadir. Cocugunuz bu
zaman icinde toplanti salonunda yada
ögrenci kütüphanesinde bulunabilir.
Ögretmenler sabah saat 7.45´ten
itibaren siniflarda bulunuyorlar. Bu
zaman icinde gerekli isleri organize
ediyorlar. Örnegin; ev ödevlerini
sunuyorlar, yerlerini
düzenliyorlar.Ögrencilerin birbirleri
ile diyaloguda önemlidir. Bundan dolayi
lütfen cocugunuzu tam vaktinde okula
yollayin, böylece o okul gününe rahat
baslayabilir.
Okul Malzemeleri
Cocugunuz derste iyi calisabilmesi
icin, lütfen okul esyalarini tamamen ve
uygun sekilde takip edin. Bütün okul
malzemelerinde isminin bulunmasini
saglayin. Cocugunuz ile birlikte
haftada en az bir kere düzenli olarak
okul cantasina bakin ve gerekliyse
eksiklerini tamamlayin(örnegin;
yapistirici). Cocugunuzun ders
dosyasini lütfen günlük kontrol edin ve

ebeveyn mektuplarini, ögrenme hedef
kontrollerini zamaninda geri verin.
Yemek Paydosu
Cocugunuza okul hayatinda ihtiyaci
olan gerekli enerji dengeli ve saglikli
beslenmeyle mevcut kilin. Güne iyi bir
baslangic icin okuldan önce kahvalti
önemli oluyor. Yemek paydosunda
saglikli yiyecekler ( kepekli ürünler,
sebze, meyve) ve yeterli icecekler
(su, meyvesuyu) cocugunuzun derse
odaklanmasina ve katilmasina yardimci
oluyor. Sekerlemeler, kafeinli ve
sekerli icecekler uygun degildir(Cola,
Spezi, buzlu cay).
Tuvalete cikarken
Cocugunuzla lütfen tuvaletteki
davranislariyla ilgili konusun ve
sorumluklarini anlatin(tuvaleti temiz
terk etmesini, ellerini yikamasini,
tuvalet kagidinin oyuncak olmadigi …..
gibi).
Giyim

Cocugunuzun yalniz, bagimsiz
giyinebilmesi icin lütfen pratik, rahat
elbise ve ayakkabi tercih edin. Bu spor
esyalari icinde gecerlidir. Spor
dersinden önce bütün takilarini
cikarmak zorundadir. Ayrica temiz
kiyafetler ve dis bakim cocugunuzun
özgüvenini destekler.
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