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Sevgili Veliler,
Bugün Nürtingen-İlkokulu Velilerine Bilgiler bülteninin yeni, birinci sayısı çıkıyor. Okulumuzda birçok şeyler
oluyor ve biz, bu konularda bütün velilerin (fakat aynı zamanda öğretmenlerin, eğitmenlerin ve öğrencilerin)
iyi bir şekilde bilgilenmelerini arzu ediyoruz. Bülteni, okulun www.nuertingen-grundschule.de adresli sitesinde
de bulabilirsiniz. Bütün velilere ulaşmak ve onları bilgilendirmek, bizim için çok önemlidir! Bütün velilerin
doğrudan internet bağlantıları olmadığından ötürü, bülten kağıda basılı şekilde de çıkarılıyor.
Sonbahar tatilinde taşınma
Taşınma çok başarılı şekilde gerçekleşti, bütün
sınıflar yeni dersliklerine yerleştiler. Bütün
çocuklara, öğretmenlere, velilere ve Trias-Ekibine
yürekten teşekkürler!
Oda planlaması
Taşınma nedeniyle, şu anda büyük okulumuzun
içinde dört küçük okul bulunmaktadır. Bu, ortak
çalışan sınıfların alansal açıdan da birarada
olacakları ve daha iyi şekilde ortak çalışmalar
yürütebilecekleri anlamına gelmektedir. Şimdi bizim
şu küçük okullarımız vardır:
- “Sarı” Takım: Schmitz 123a, Breddin 456a,
Schwarz 123e, Leithold 456e,
- “Kırmızı” Takım: Kochs 123c, Reus 456c, Becker
123f, März 456f
- “Mavi” Takım: van gen Hassend 123d, Nar 456d,
Rohrbach 456b, Schewe 123b
- “Yeşil” Takım: Zimmermann 123g, Röhl 456g,
Schümer 123i, Pieper 6,456i, Voss, 123j, Frau
Jokisch 5g
İnşaat çalışmaları
Bu öğretim yılı içinde bütün dersaneler,
“Tasarlanmış Öğrenme Ortamı” Projesi
çerçevesinde değişikliğe uğrayacaktır. Şu anda,
Bay Breddin ve Bayan Schwarz’ın sınıfları inşa
edilmektedir ve herşey gayet iyi ilerlemektedir!
Gidişata ilişkin planı, okulun internet sitesinde
yayınladık. Bunlara ek olarak, merdivenler için
gürültü izolasyonu da yapılacaktır. Bu nedenle, şu
anda herşey çok gürültülü - fakat çok yakında
herşey daha da sakin olacaktır! Ayrıca: eski
öğretmenler odasının tamiratı 1 Aralık’ta
tamamlandı ve bundan sonra eğitmenler odası
adını alacaktır.
Okuma teşviki
Okul kitaplığı, çok sayıda bağış ve Semt Menejerliği
sayesinde kapasitesini artırdı. Bu arada, hemen
hemen bütün sınıfların katıldığı Antolin-Projesi’nin
çok sayıda kitabı da var. Okulumuz, 13 Kasım’da
yapılan Almanya Çapında Okuma Günü’ne katıldı:
Semtimizden, yayın evlerinden vb. toplam 17
gönüllü insan, bütün sınıflarda öğrencilere kitap
okudular. Bu yıl, Almanya Çapında Okuma
Yarışması’na 6. sınıf öğrencileri de katılacaklar.
Başarılar diliyoruz!
Okulda bir yenilik daha, Dr. Wolfgang Schill’in
(www.hoerbuchsiegel.de jürisinin başkanı)

çocuklarla birlikte, seslendirilmiş kitapları dinleyip
kendilerinin buna alternatif ürettikleriyle karşılık
verdikleri bir etkinlik olan “Müzik Ziyafeti Nürtingen-İlkokulu’nun Dinleme Atölyesi”dir.
Ve: Meşhur Çocuk Kitabı Yazarlarıyla Okuma
Günleri etkinliğimiz, 7 Aralık, saat 17.00’de Aula’da
Zoran Drvenkar’ın “JanBenMax” ve “Kısa
Pantolonlular Çetesi” kitaplarından yapacağı
okumayla başlamıştır. Herkes arkadaşlarını,
akrabalarını ve komşularını alıp gelsin!
Teşvik Derneği
Teşvik derneğinin acil olarak yeni üyeler ve
bağışlara ihtiyacı vardır. Bu şekilde okulda bulunan
çok sayıdaki proje desteklenmektedir. Konu
hakkındaki el ilanlarını sekreterlikten alabilirsiniz,
geniş bilgi ise internet sitesinde.
Ev ödevi yardımı
Çeşitli dallarda öğrenim gören yüksek okul
öğrencilerinden oluşan Kelebek-Ekibi, okulda ev
ödevi yardımı sunmaktadır. Ücreti, aylık 5 €’dur.
Başvuru, ancak okul sekreteri Bayan Höder
üzerinden mümkün olmaktadır.
Öğrenim günü
11 Ocak 2010 tarihinde, “Eğitim Taslağı” konusunun
ele alınacağı bir öğrenim günümüz var. Toplantı,
mesleği okul geliştiricilik olan Dr. Marcus
Hildebrandt tarafından yönetilecek ve okul
geliştirme ekibiyle birlikte hazırlanacak. Daha fazla
bilgi yakında. Ana-babaları yürekten davet ediyoruz!
“Yaşam Dünyalarının Teması”
5 Aralık günü, saat 10.00-13.00 arası, bu slogan
altında E.O. Plauen, Heinrich-Zille ve Nürtingen
İlkokullarından Veli Temsilcileri ve başka ilgi
gösteren velilerin katılımıyla Naunynritze’de bir
toplantı gerçekleştirildi. Toplantının hedefleri:
Tanışma ve sağlıklı bir görüş alışverişi sağlamaktı.
Sonuçlar hakkında çok yakında internet sitesinde
bilgi vereceğiz.
Temiz bir öğrenme ortamı
Bütün çocukların daha temiz dersliklerde
çalışabilmeleri amacıyla, bütün sınıflara ve
Schülerhaus-odalarına ancak ayakkabısız
girilebilecektir – bu kural bütün eğitmenler ile anababalar için de geçerlidir.
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