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Sayın Veli, 
 
Sayısız veli ve öğrenci görüşmeleri ile dolu, sınavlar, öğrenme hedefli kontroller ve uzaktan eğitim içeren birkaç yoğun 
haftayı geride bırakmış bulunuyoruz. Artık birinci dönemin bitmesine kısa bir süre kaldı ve biz bu fırsatı değerlendirip sizi 
son gelişmelerden haberdar etmek istiyoruz. 
 
 T.C. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, yarıyıl tatili 25 Ocak - 12 Şubat 2021 arasında olacak ve planlanan 
yazılı sınavlar 15 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Biz halihazırda bir sınav takvimi oluşturduk ve bunu 
öğrencilere gönderdik. Sizin için de bu takvimi veli mektubuna ekliyoruz. Ayrıca VWA teslim tarihini bir hafta erteledik. 
 
Beyoğlu Kaymakamlığı ile T.C. İstanbul Valiliğinden C1 tekrar sınavları için gerekli iznimizi aldık. Bu durumda C1 tekrar 
sınavlarını 11 Ocak 2021 (yazılı, saat 10:00`dan itibaren) ve 18 Ocak 2021 (sözlü, saat 10:00`dan itibaren) tarihlerinde 
yapacağız. Ancak sınava katılacak öğrencilerimizin Almanca Bölüm Koordinatörümüz Thomas Grübl'e e-posta ile  ulaşarak 
kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
 
Bu sene Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz “Mezunlar Buluşması Etkinliği” de çok başarılı geçti. Bu etkinlik, 
öğrencilerimiz için çok önemlidir, çünkü mezunlarımız danışman öğretmenlerimizden farklı, daha pratik bir bakış açısına 
sahiptir. Ayrıca bu olay, St. George ailesinin okul dışında da birbirinin yanında olduğunun bir sembolüdür. Bu vesileyle 
Rehber öğretmenimiz Ayça Turgut Atalay'a muhteşem organizasyonu için teşekkür ediyoruz. 
 
Ünlü Alman filozof Arthur Schopenhauer, "Sağlık her şey değildir, ancak sağlık olmadan her şey hiçbir şeydir." diyor. Bu 
nedenle, birinci dönemi büyük ölçüde sağlıklı bitirebildiğimiz için memnunuz ve çocuklarınızın sağlığının, ikinci dönemde 
de hepimiz için yüksek bir önceliği olduğuna sizi temin etmek isteriz. Bu nedenle okulumuzda yapılacak yüz yüze sınavlar, 
yine güvenlik tedbirleri mutlaka dikkate alınarak yapılacaktır. 
 
İkinci dönem için, özellikle öğrencilerimizin dilbilimsel iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla, eğitimimizi daha da 
iyileştirmek için çalışıyoruz. O zamana kadar, ailenizle mutlu bir yeni yıl ve birinci dönemin son haftalarında bol miktarda 
güç diliyoruz! 
 
Mükemmel işbirliği için sizlere teşekkür ederiz. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 

Dr. Yasin BEŞER Mag. Gernot GRABHER 
Türk Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü 

 
 
 
 
Not: Öğrencilerimize elbette tatil ödevleri verilecektir, ancak lütfen onların tekrar okula konsantre olmadan önce 
rahatlamaları gerektiğini unutmayın. 

 


