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 مرحبا بكم
(Arabic)

dobrodošli 
(Bosnian/Croatian)

hoşgeldiniz 
(Turkish)

willkommen 
(German)

welcome 
(English)

benvenuto 
(Italian)

powitanie 
(Polish)

добро́ пожа́ловать 
(Russian)
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Dahlmannschule 

Luxemburgerallee 24 
60385 Frankfurt am Main 
Phone.:  069 / 212 - 35278 
Fax:  069 / 212 - 31190 

E-Mail: poststelle.dahlmannschule@stadt-frankfurt.de 
Homepage: www.dahlmannschule-frankfurt.de  

Okul Müdürü:    Frau. Talberg 
Okul Müdürü yardımcısı:       Frau Pohl 

Okul Ofisi/Müdüriyet: Frau Engel  
1.Kat – merdivenlerden yukarı– sağ tarafta- Oda Numarası C 01 108  

ESB:  
Frau Schäfer (Yönetici) – Önceden termin yapılması gerekli 
1.Kat – merdivenlerden yukarı- sağ – Oda Numarası C 01 104 (en arkadada 

sağ taraf) 

Frau Götz (Yönetici yardımcısı) – Görüşme saatleri: Salı Günleri 15:00-16:45 
Giriş kat – düz gidiniz – sol – sol – Oda Numarası B EG 006/005 

Hademe Sorumlusu:  
Herr Merz (0171-8621756) 
Giriş kat – Oda Numarası B EG 007 
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Dahlmann ilkokuluna hoşgeldiniz… 
Okulumuz Ilerletilmiş okul bakım hizmeti ve tam gün eğitimi sunmaktadır. 
Böylece bütün öğrencilerin saat 7:30 dan 17:00 ye kadar– öğle yemeği seçe-
neğiyle/fırsatı ile okulumuzda tam gün  eğitimi ve ders dışı zamanlarda öğ-
rencilere yönelik aktiviteler sunulmaktadır . (Daha fazla bilgi internet sitemizde 
bulunmaktadır) 

İlkokulumuzda 300 den fazla öğrenci bulunmaktadır. 14 sınıfımız, 2 Özel de-
stek sınıfı ve 2 Ön Okul ders sınıfı ve toplam 25 Öğretmen bulunmaktadır.  

Okulumuzda kendimize ait yüzme havuzu ve büyük bir Jimnastik salonu bu-
lunmaktadır. 

Onun yanında ağırlıklı ders olarak olarak Müzik dersleri bulunmaktadır. Cocu-
klarımızın hepsi Koro dersinede girebilirler. Ayrıca öğlen Müzik enstruman 
dersi (ücret karşılığı) alınabilir.  

Veliler ile iş birliği ve irtibat bizim için çok önemlidir. Her sınıfın seçtiği bir veli 
temsilcisi var („Elternbeirat“) . Okul ile ilgili herhangi sorularınızda lütfen Veli 
temsilcinize başvurunuz. Veli temsilci Başkanlarımız Sayın Täubert (ralph.-
taubert@gmx.de) ve Sayın Wermann (fokketv@vjakademie.de). 
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     Ders Saatleri  

Ders Programı 
MIP=Mittagspause (Bütün sınıf için öğle molası: Yemek, Mola ve Oynamak 
için) 

• Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla beraber yemekhanede yemeklerini yiyor-
lar 

• Okul Kantinimizdeki yemeklerimiz bir Catering Firmasından alınmakta-
dır. Suanki Catering Firması Sodexo‘dur. Veliler Sodexo ile sözleşme 
yapıp, çocukları icin yemekleri internet platformu üzeri sipariş ediyorlar.  

• Catering Firmasından yemek sipariş vermek istemeyen veliler, çocukla-
ra yemekde verebilirler. Bütün çocuklar beraber mola yapıyorlar. 

• Mola sürecinde çocuklar ESB işcilerinden gözetim altında tutlmaktadır-
lar. 

1./2. Sinif 
1.  8:15 – 9.00 a.m.  
2. 9:00 – 9:45 a.m.  
Kahvalti: 9:45 – 9:55 a.m. 
Teneffüs: 9:55 – 10:15 a.m. 
3. 10:15 – 11.00 a.m.  
4. 11.00 – 11:45 a.m.  
5. 11:45 – 12:45 a.m. MIP 
6. 12:45 – 1:30 p.m.  
7. 1:30 – 2:15 p.m. 

3. / 4. / IK Sinif 
1.   8:15 – 9 a.m.  
2. 9:00 – 9:45 a.m.  
Kahvalti: 9:45 – 9:55 a.m. 
Teneffüs: 9:55 – 10:15 a.m. 
3. 10:15 – 11.00 a.m.  
4. 11.00 – 11:45 a.m.  
Teneffüs: 11:45 – 12.00 a.m. 
5. 12.00 – 12:45 a.m.  
6. 12:45 – 1:30 p.m.  
7. 1:30 – 2:15 p.m.  

!4



!
Lernzeiten  

                  
Ders Zamanı: 
Her sınıfta beraber ders zamanı olmaktadır. Öğrencilerimize haftalık ders 
planı veriyoruz. Bu planda bütün haftada sınıfta birlikteki ders zamanında 
ödevler kendileri tarafından yapılıyor. Bütün öğrencilerimizde „Logbuch“ 
olmaktadır ve bunun içine haftalık ders planları yapıştırılıp ve böylece öğren-
ci-öğretmen/ -veli arasında komünikasyonda sağlanılıyor.  

1./2. Sınıfların haftanın üç gününde bir saatlik ve 3./4. sınıfların haftanın dört 
gününde bir saat ders zamanları vardır.  

Ders zamanı sırasında öğrencilerimiz bir öğretmen ve çoğu zaman bir ESB 
elemanımızdan denetim altında olmaktadırlar.  

Hem noksanlığı olan hemde özel yeteceği olan öğrencilerimiz için, güçlülükle-
ri ve zayıflıklarını keşfetmeleri icin, kişisel destek sunuyoruz. Böylece bütün 
öğrencilerimize eşitlik sağlamaya çalışıyoruz. 

Buna rağmen hersey maalesef haftada 3 veya 4 ders saati öğrenciler için 
yetmediğini belirtmemiz gerekiyor. Örneğin çarpım tablosunu ikinci sınıf öğ-
rencilerimizin hepsi bilmesi gerekiyor veya çocuğunuzun yazma ve okumakta 
zorluk çektiğinizi görüyorsanız mutlaka evde çarpım tablosunu, yazıp ve 
okumayı çalıştırın – çünkü bunlar çocuğunuzun sonraki okul hayatı için temel 
becerilerdir.  

Cocuğunuzu bunların yanı sıra daha nasıl destekleyebileceğinizi veli toplan-
tılarında ve internet sitemizde ders zamanındaki ödevler için yardım yükleye-
bilirsiniz. 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ESB (Die erweiterte schulische Betreuung) –  
Ilerletiştirilmiş okul bakım hizmeti 

ESB- Ilerletiştirilmiş okul bakım hizmeti kapsamında öğrencilerimizin ders 
saatlerinden önce ve sonraki bakımları ile iglileniyoruz. 

Sabah saat 7.30den itibaren ebeveynlerin erken işe gitmesi gereken öğrenci-
lerimiz ile ilgileniyoruz. Saat 17.00ye kadar öğleden sonra vakti için öğrencile-
rimize değişik aktiviteler – değişik kurslar ve oyun zamanı- sunuyoruz.  

Bunları sizi ebeveyn olarak, iş ve aile hayatınızı daha uyumlu hale getirebil-
meniz icin sunuyoruz. Bu yüzden, siz çalışırken çocuklarınızın en iyi şekilde 
bakılması için büyük çaba sarf ediyoruz. 

Çocuklarınıza öğle yemeği, öğle molası ve ders zamanı sırasındada bakım 
hizmeti yanı denetim altında olmalarını sunuyoruz. 

Öğleden sonra bakım hizmetinde öğrenciler aktivite seçiyorlar. 

Bu teklifler/aktiviteler arasında aşağidakiler bulunmaktadır: 
• Spor aktiviteler 
• Zaman kısıtlamalı ve denetim altında - Medya kullanımı (bilgisayar 

oyunlarıda olmak üzeri) 

• Kitap okumak  
• Kreativ odada el işi yapmak 
• Jimnastik salonunda oyun ve spor – Frankfurttaki spor kulübleri ile iş 

birliği dahi 

www.kindernetfrankfurt.de üzeri kayıt yapılabilinir. Okul tatil bakım hizmeti için 
ayrı bir kayıt gerekiyor. 
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Dil Kılavuzları 
Dil Kılavuzları almancanın yanı sıra, bir başka dili bilen ve iletişim sorunların-
da yardım ve tercümanlık etmeye hazır olan velilerdir. Randevulaşma ile veli-
leri yada öğretmenleri veli görüşmlerinde veya başka etkinliklerde destekley-
eceklerdir.  

Dil Kılavuzları listesi okul bürosunda bulunmaktadır ve bu liste aracılığı ile bu 
yardımdan faydalanabilirsiniz.  

Eğer sizde dil kilavuzu olmaya hazırsanız, lütfen sınıf öğretmenine veya okul 
bürosuna bildiriniz. 

Angajmanınız için teşekkür ederiz!  
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Çocuğumun hasta olup okula gelemeyeceğini okula nasil bil-
diririm? 
Çocuğunuzu bu telefon numarasını arayıp hasta olduğunu bildirin: 

069/212-39685 

Yavaş ve anlaşılabilir bir şekilde telesekretere aşağadaki bilgileri veriniz: 

• Öğrencinin ismi ve soy ismi 
• Sınıf 
• Sınıf öğretmenin ismi 
• Okula gelememe nedeni 

• Sadece bu numaradan hasta bildirimi yapılabilinir. 

• BUNUN YANI SIRA: Sınıfdan diğer bir öğrencinin velilerini sabah tele-
fon ile arayip sınıf öğretmenine iletmesini söyleyin 

• Çocuğunuzun her okula gelmediği gün için yazılı yanıtı (e-posta olarak 
kabul edilmiyor!) klasürüne koyunuz. 

Çocuğum için okuldan nasıl izin alabilirim? 
• Öğrenciler sadece özel sebeplerden dolayı izin alabilirler. 

• Izin iki günden fazla degil ise, izin kararı sınıf öğretmeni tarafından 
verilmektedir. Bu izin talebi yazılı olarak verilmesi gerekiyor. 

• Üç günden fazla izin ve okul tatilleri ile bağlantılı izin başvuruları en 
geç üç hafta öncesinden ve okul müdürüne talep edilmesi gerekiyor. 
Bu tür izin dört yıl içinde sadece birkere verilebilir. 
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Okulumuzda her öğrencinin katılabileceği birçok kore gurubu bulunmaktadır. 
Öğle sonrası bir çok enstruman dersi seçenekleri olmaktadır.  

Bu seçenekler için kayıtlar enstruman hocalarında yapılması gerekiyor ve 
ücretlidir. Asağadaki enstruman seçeneği bulunmaktadır:  

• Flüt 

• Keman 

• Viyola 

• Çello 

• Piyano 

• Gitar 

Sadece aşağadaki e-posta adresinden iletişim  kurup sorularınızı yöneltebi-
lirsiniz: 

Dahlmann-Musik@web.de 

Okulumuzda üstelik veli-öğretmen korosu bulunmaktadır ve tabiki ilgisi olan 
bütün veliler her pazartesi saat 19:30de müzik sınıfına gelip katılabilirler.  

Müzik

 !
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Spor 
Spor ile ilgili araştırmalarda maalesef çoğu zaman düşündürücü sonuçlar elde 
edilmektedir. Son yıllarda obezite ve duruş bozuklukları gittikçe artıyor. Bunun 
yanısıra yüzmeyi bilmeyen çocukların sayısıda gittikçe artıyor.  

Spor aktivite seçeneklerimizle biz bu negatif gelişmelere karşı gelmek is-
tiyoruz. Okulumuza ait jimnastik salonu ve yüzme havuzu var. 

Yüzme kursu: 
1., 2. ve özel destek sınıf öğrencileri haftada iki saat yüzme ve bir saat okul-
spor dersi görmektedirler. Maalesef inşaat sorunlarından dolayı hala inşaatda 
olmaktadır ve şuan Riedbad veya Panoramabad‘da (üstü kapalı yüzme ha-
vuzlari) ders görmektedirler. Ücretsiz şekilde yüzme havuzuna götürülüp geri 
getiriliyorlar. Diğer öğrenciler haftada üç saat spor dersi görüyorlar. 

Birinci sınıf öğrencilerimiz için yüzme dersinde oyunlarla su ile alişma ve 
yüzme öğretimi ön planda. Ikinci sınıf öğrencileri ise serbest stil yüzme, 
değişik yüzme teknikleri ve su oyunları öğrenmektedirler. 

Okulumuz spor merkezi ve bundan dolayı yüzme derslerimiz  yüzme kulübü 
(EFSC) ile kooperatif şeklinde profesyonel yüzme hocasından destekleniyor.  

TAG – 2. ve 3. sınıflıların yüzme dersi 
2. ve 3. sınıf yüzme dersi yanı sıra öğrenciler („Schule und Verein“)  Hessen 
Kültürbakanliği destek programında haftada iki kere öğleden sonra yetenekli 
öğrenciler (TAG: Talentaufbaugruppe) katılabilirler. 

TFG – 3. Ve 4. sınıflıların yüzme dersi 
Yüzme yetenek gurubu salı ve perşembe günleri Riedbad yüzme havuzunda 
saat 13:00 den 15:00e kadar olacaktır.  
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Spor etkinliği (Bundesjugendspiele) 
Her yıl bütün öğrencilerin katıldığı spor etkinliği düzenleniyor ve her katılan 
öğrenci sertifika alıyor. 

Başka etkinlikler: 
Çoğu öğrenci devamlı ve başarılı bir şekilde yüzme, koşu, Iron-Kids Maraton 
koşusu ve kızlar-erkekler futbol turnavasına katılıyor.  

!11



!
Yüzme kursu ile bilgi 

Cocuğum yüzme dersi için ne getirmesi gerekiyor? 
Yüzme giyeceği (mayo/yüzme şortu), havlu, yüzme terliği, yüzme gözlüğü, 
uzun saçli öğrenciler için yüzme şapkası ve soğuk mevsimlerde şapka. 

Cocuğum ne zaman yüzme şapkası giyinmesi lazım? 
Saçları uzun öğrenciler, saç kurulama gereği kalmaması ve kurulama süresi-
nin uzun sürmemesi için, yüzme şapkası takması gerekiyor. 

Hangi yüzme şapkası takması gerekiyor? 
Biz silikon şapka takmasını tavsiye ediyoruz 

Çocuğuma giysilerini giyinmesi için yardım edebilirmiyim veya yüzme 
kursunu izleyebilirmiyim? 
Evet, lütfen yüzme öğretmeniyle bu konuyu konuşunuz. 

Çocuğum hastalandığında zaman hasta raporunu kime vermemiz gere-
kiyor? 
Çocuğunuz yüzme dersine hastalıktan dolayı katılamaz ise, sınıf öğretmenine 
haber edin. Çocuğunuz yüzme kursuna katılamadığı için başka bir sınıfta 
derse katılacaktır. 

Oğlum bermuda şortuyla yüzme kursuna katılabilirmi? 
Hayır. Her öğrenci dar yüzme giysisi giyinmesi gerekiyor. 

Çocuğum dini nedenlerden dolayı yüzme kursundan beraat edilebilirmi? 
Hayır. Yüzme dersi diğer dersler gibi zorunlu dersdir. Kız çocukları Haşeme 
giyinebilirler. 
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Okul kütüphanesi 

Okulumuzda kütüphane bulunmaktadır. Öğrencilerimiz kütüphanede bakın-
mak, kitap ve medya ödünç alabilirler. Sınıfların çogu kütüphaneye beraber 
gidip orada kitap okuyup ödünç alabilirler. Bu servis ücretsizdir.  

Kütüphanemiz içn gönüllü çalisan aranılıyor! Daha fazla bilgi için okul bürosu 
ile irtibata geçiniz. 
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   Okul içinde geçerli davranış kuralları 

1. Sabahları velilerimden okul girişi önünde vedalaşıyorum 

2. Saygılı ve yardımseverim 

3. Kavgaları konuşarak çözüyorum. Kavga sırasında kötü kelimeler, vurmak, 
çizmek, tekmelemek, ısırmak, itmek ve tükürmek gibi hareketleri kesinlikle 
yapmıyorum 

4. Bir öğrenci „Stop“ işareti yaptığında hemen bırakıyorum 

5. Yanlış davranış sergilediğimde karşimdakinden özür diliyorum 

6. Oyuncak, kitaplar ve başka eşyalarda benim olmayanlara dikkatlice dav-
ranıyorum 

7. Tenefüsde okul alanında oynayıp ve bu alanı temiz tutuyorum 

8. Tuvaletleri ve giyinme odalarını temiz tutuyorum ve oyun alanı olarak kul-
lanmıyorum 

9. Ders saatlerinde okul binasında sessiz oluyorum 
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Fotoğraf paylaşımları ile bilgi 

Okulumuzun öğrenci gazeteleri, internet sitesinde ve gazete paylasimlarinda 
vesayire okulumuz ile ilgili haberler yapılıyor. Çocuğunuzun bu paylaşımların-
da fotorğraflarının yayılabilmesi için sizin yani velilerin izini olması gerekiyor. 
Lütfen aşağadaki bölümü imzalayıp çocuğunuzun bu takım yayınlarda fo-
toğrafın yayınlanmasına izin verin. Isim, adres veya telefonnumarası gibi özel 
bilgiler genel olarak yayınlanmıyor ve yayınlanmasi planlanıyor ise, önce siz-
den izin alınacaktır. 
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Baş bitleri ile ilgili bilgiler 
Sınıfta bir öğrencide baş biti olduğu fark edilirse, bit olan öğrencinin okula 
gelmesi yasaktır. Eğer çocuğunuzda bit olduğunundan şüphe ederseniz 
aşağadakilerini uygulayın: 

➢ Çocuğunuzun başına dikkatlice bakın. Eğer birsey bulursanız lütfen 
hemen doktora başvurun. Doktorunuz gerekirse reçete yazıp gerekli te-
daviyi uygulayacaktır 

➢ Baş biti bulaşmasında okula bildiriniz 

➢ Bitlerden tamamen kurtulmak için 8-10 gün sonra yeniden tedavi gö-
rünmesi gerekiyor 

➢ Ayni evde kalan kişilerde kontrol edilmesi ve gerekirse tedavi görmesi 
gerekiyor 

➢ Saçlar ile temas eden eşyalar (tarak, atkı, şapka vesayire) kontrol edilip 
temizlenmesi gerekiyor 

➢ Bütün önlemler alındiğında bile, saçların sürekli kontrol edilmesi gere-
kiyor 

Baş biti ağır bir hastalık veya utanılacak bir durum değildir. Genel olarak ciddi 
hastalık bulaştırıcı bir durumda değildir ve bu yüzden lütfen çocuklarınız için 
böyle durumlarda yardımcı olun. 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Dahlmann Okulu Destekleme Dernegi 

„Freunde und Förderer der Dahlmannschule“ derneği okulumuza maddi yar-
dım ve manevi anlamda yeni fikirler ile destekte bulunmaktadır. 

Bu desteğin devam edebilmesi için sizinde yardımınıza muhtacız. Yıllık üye 
ücreti sadece 20 Euro. Tabiki daha yüksek miktarlardaki bağişlar için seviniriz. 
Böylece hem öğrencileri ve okulu destekleyebilirsiniz.  

Ek bölümünde üyelik formunu bulabilirsiniz.  

Üyelik ücretini vergiden düşebilirsiniz. 

Üye olmadanda bağış yapabilirsiniz:  

Förderverein Dahlmannschule e.V. 
Frankfurter Sparkasse 
IBAN DE76 5005 0201 0328 8203 34 

fv.dahlmannschule@gmx.de.
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