
 
 

Lohbrügge Bölge Okulunun sevgili velileri, 

 

Sizlere daha önce bildirdiğimiz üzere 28-30 Kasım 2022 tarihleri arasında okul müfettişlerinden 

oluşan 4 kişilik bir ekip okulumuzu ziyaret ederek eğitim ve öğretim hayatımızı yakından 

tanıdılar. Bu amaçla birçok röportaj ve anket yaptılar, raporlarımızı okudular ve ayrıca 80 saatin 

üzerinde ders gözlemlediler. Ziyaret sonunda okulumuz hakkında kapsamlı bir rapor 

oluşturdular. Ankete katılarak çalışmalarımız hakkında geri bildirimde bulunmamıza yardımcı 

olan velilerimize çok teşekkür ederiz. Bu incelemenin sonuçları 21 Aralık Çarşamba günü saat 

16:30'da oditoryumda tarafımıza sunulacaktır. Okul topluluğunun tüm üyeleri, sadece 

meslektaşlar değil, tüm öğrenciler ve veliler de bu sunuma katılabilir. Sizleri, çocuklarınızla 

birlikte, halihazırda çok başarılı olduğumuz ve önümüzdeki yıllarda geliştirmek istediğimiz 

alanları duymanız için içtenlikle davet ediyor, katılımınızı dört gözle bekliyoruz. 

 

Ayrıca bu mektubu size aşağıdaki tarihler hakkında bilgi vermek için de kullanmak istiyorum: 

20 Aralık Salı günü bir etkinlik nedeniyle dersler saat 14:25'te sona ermektedir. 

Okulun son günü olan 22 Aralık Perşembe günü dersler saat 11:30'da biter. Dersler bu gün 

sınıf öğretmenleri tarafından yapılır. 

Tatilden sonra okulun ilk günü olan 9 Ocak 2023 Pazartesi günü planladığımız gibi 

başlayacağız. 

23.01.-26.01.2023 haftası proje haftasıdır. 

27 Ocak 2023 Cuma günü ders yoktur. 

Öğrenme geliştirme görüşmeleri (LEG), 30 Ocak 2023 Pazartesi günü tüm gün ve 31 Ocak 

2023 Salı günü öğleden sonra yapılacaktır. Dersler 13:30'da bitiyor. 

 

Ve bir yıl daha bitiyor. Dünyaya, sonuçları günlük hayatımızda hissedilen ve hala hissedilmekte 

olan büyük zorluklar sunan bir yıl. Yine de iyimser kalmak ve olumlu düşünmek istiyoruz. 

Öğrencilerimize bu belirsiz zamanlarda sağlam bir temel, güvenlik imkanı sunabildiğimiz için 

mutluyuz. Bizler öğrenme başarısını sağlamak için, öğrencilerimizle yakın ilişkiler içerisinde 

görevimizi içtenlikle yapıyoruz. Okulumuz, Lohbrügge bölge okulu bunu temsil ediyor. Bu, 

gelecekte de yerine getirmeye devam edeceğimiz misyonumuzdur. 

 

Hak ettiğimiz tatilin tadını çıkaralım. Herkese nice mutlu anlar, harika deneyimler, mutluluk ve 

sağlık diliyorum. Yeni Yılınız Kutlu Olsun. 2023 yılında da aynı heyecanla tekrar görüşmek, 

sizlerle ve çocuklarınızla birlikte çalışmak dileğiyle. 

 

Herkese barış dolu bir 2023 yılı diliyorum. 

 

Saygılarımla Hamburg, 13 Aralık 2022 

 

Karen Hofer 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


