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نشرة أخبار أصدقاء مدرسة نورتِنجن الابتدائية

أعزّاؤنا أولياء األمور و أفراد مجتمع المدرسة،
أهال بكم في نشرة أخبار أصدقاء مدرسة نورتِنجن االبتدائية )،حيث نستعرض لكم أخبار المشروعات و األنشطة
التي تساهم الجمعية في تمويلها ،وذلك على نحو شبه دوري كل شهرين أو ثالثة أشهر .استمراريّة هذه
المشروعات متوقفّة على مشاركة أولياء أمور التالميذ و أفراد مجتمع المدرسة بالدعم المادي و المعنوي ،لذا
نرجو منكم المساهمة ،إمّا باالنضمام لعضويّة أصدقاء مدرسة نورتنجن بالتبرع بأربعة و عشرين يورو سنويًّا أو
بالتبرع بمبلغ مقطوع في أيِّ وقت .تجدون كيفية االنضمام إلينا في:
⟶ nuertingen-grundschule.de/thema/foerderverein/mitglied-werden

موسم الحصاد في حديقة المدرسة
دَعَم أصدقاء مدرسة نورتنجن االبتدائية مشروع حديقة المدرسة منذ سنة  .2015في العام الدراسي الماضي و في
هذا العام يتولى الصفَّان  123Kو  456Mمسؤولية العناية بالحديقة .و لقد قام طلبة الصفَّين بالحراثة و الزرع و
التنقية و الري و الحصاد ،كما أنهم قاموا أثناء فترة العطلة الدراسية بالطبخ سويًّا مِنْ غلّة الحديقة ،و ذلك ضمن
أنشطة الرعاية بعد المدرسية .و قد كانت كلها خبرات رائعة لألطفال .تقدم جمعية  Ackerdemia e.Vالبذور و
المواد التعليميّة الالزمة و تدعم العمل بالحديقة .للمزيد طالعوا:
⟶ gemueseackerdemie.de/ackerschule/programm/

نداء للتبرع

غرفة الميديا الجديدة في المبنى األصفر ()Gelbes Haus
بدأ العمل على إنشاء غرفة ميديا في المبنى األصفر بمبادرة من الفريق البنفسجي في مجموعة الرعاية بعد
المدرسية ،و ذلك بهدف أن تكون الغرفة مكانًا السترخاء التالميذ) و مساحة للتعلُّم .يودُّ أصدقاء مدرسة نورتنجن
االبتدائية) المساهمة في تجهيز الغرفة ،و نحن بحاجة إلى خزانة بقفل و وسائد جلوس مُريحة .إذا كان بوسعكم
التبرُّع بمثل هذه اللوازم عينًا أو بقيمتها نقدًا فتواصلوا معنا بالوسائل المذكورة الحقًا.

االحتفاء باللغات
يوم السبت  26سبتمبر هو اليوم األوروبي للغات .نود االحتفاء باللغات العديدة المتكلَّمة في مدرستنا .من يوم 21
إلى  27سبتمبر ستنعقد في المدرسة جلسات قراءة و حكي و ألعاب و مسابقات بلغات متعددة )،ينظِّمها أصدقاء
مدرسة نورتنجن االبتدائيّة بالتعاون مع العاملين بالمدرسة .تجدون المزيد مِنْ التفاصيل قريبًا على موقع مدرسة
نورتنجن اإللكتروني.

معرض في الملحق
يستضيف المبنى الملحق  Remiseفي الساحة الرئيسية في المدرسة معرضًا يقيمه تالميذ المدرسة ،يساعدهم
أصدقاء مدرسة نورتنجن بتمويل عامل اجتماعي متطوّع في وظيفة منسِّق المشروع .المزيد في:
⟶ nuertingen-grundschule.de/thema/schulleben/remise

النحل الشغّال
هل تعلمون أنَّ مقرَّ مدرستنا موطنُ أربع بيوت نحل؟ في الربيع القادم سيُقام مشروع بيئيّ يُتاح به لألطفال التعلُّم
عن النحل ،و نحن ندفع للنحّال السيِّد بِردين مبلغ  200يورو لكي يصمم و يبني لنا خلية نحل خاصة بها لوح
زجاجي بحيث يمكن للتالميذ) مراقبة حياة النحل في الخلية من حين آلخر.

ن ُز َك ِّي لكم

بنات و أبناء العُمّال الوافدين ()Daughter and Sons of Gastarbeiters
— جلسة قراءة للكبار
تعتزم إدارة المدرسة استضافة هؤالء الكتاب النابغين لقراءة مقتطفات من مؤلَّفهم في المدرسة ،كما سنكون
موجودين في ذلك اليوم لتلقِّي تبرعاتكم للمؤلِّفين ،كما سنعرض للبيع القمصان المطبوعة الشهيرة بشعار المدرسة
التي يذهب ريعها لتمويل أنشطة المدرسة .ستُنشَر تفاصيل الفعالية في موقع المدرسة على الوِب قريبا .كما تجدون
المزيد عن النّص و مؤلفيه في:
⟶ gastarbeiters.de

أصدقاء مدرسة نورتنجن االبتدائية في حاجة إليك
كن عضوا راعيا
تكلفة العضوية  24يورو فقط سنويا ،و التكلفة المخفضة
 12يورو سنويا .نرحب بالتبرعات المقطوعة.
nuertingen-grundschule.de/thema/foerderverein/
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