
 

 

Sevgili Ebeveynler ve Sevgili okul Topluluğu, 

 

Okulumuz Nürtingen Ilköğretim’in yeni haber bültenidir bu. Sizlere iki ile üç ay 

aralıklarla mevcut olan ve planladığımız projelerimizi sunmak istiyoruz. Ancak tüm bu 

projeler siz değerli velilerin maddi ve aktif desteği ile gerçekleşilebilinir. Bağışlara 

herzaman en acilinden ihtiyaç vardır. Üyelik ücreti senelik sadece 24€ dur (12€ azaldı). 

Bireysel bağışlar da herzaman memnuniyet ile karşılanır. Sizlerde katılın !!!   

⟶ nuertingen-grundschule.de/thema/foerderverein/mitglied-werden 

 

Okul tarlasında hasat zamanı 
Derneğimiz 2015 yılından beri okul tarlasında hasat zamanı projesini desteklemekde. 

Çalışma sırası geçen yılda olduğu gibi bu yıldada 123K ve 456M sınıflarında. Bu 

dönemde ekilir, biçilir, otlanır, sulanır, hasat edilir ve hatta tatilde Hort zamanında 

pişirilirdi. Çocuklar için harika bir deneyim. Ackerdemia e.V. Derneği tohumları, öğretim 

materyalını sağlar ve tarlaların korunmasında yardımcı olur.  

⟶ gemueseackerdemie.de/ackerschule/programm/ 

 

 

 

Sarı Evde yeni medya odası 
Hort- Team Lila ‘nın girişimiyle , sarı evde çocuklar için bir inziva ve öğrenme yeri 

olarak yeni bir medya odası inşaa ediliyor. Derneğimiz odanın kurulmasında destekci 

olmak istiyor. Kilitlenebilir bir dolaba ve çok sayıda taburelere/ puflara ihtiyaç var. Nakit 

bağış veya bu ürünlerin temin edilmesine çok mutlu oluruz. İletişim bilgileri için aşağıya 

bakabilirsiniz. 

 

Dil ‘ler Günü 
Am Samstag den 26.9. ist der europäische Tag der Sprachen. Wir wollen die 26 Eylül 

Cumartesi Avrupa Dil’ler günü. Okulumuzdaki dil çeşitliliğini kutlamak istiyoruz. 21-27 

Eylül haftasında çeşitli dilde okumalar, hikayeler, dil oyunları ve yarışmalar 

düzenlenecektir. Derneğimiz bu program için Pedagoglar ile işbirliği içerisinde 

olacaklardır. Daha fazla bilgi yakında NGS- Website’sinde yer alacaktır. 

 
  

BAĞIŞ ÇAĞRISI 

17/09/20 – Türkçe 

Destek Derneğinden 
yenilikler 

https://www.nuertingen-grundschule.de/thema/foerderverein/mitglied-werden/
https://www.gemueseackerdemie.de/ackerschule/programm/


 

Okul kulübü (Remise) 
Okul kulübümüzde yine öğrencilerle birlikte geliştirilen sergiler yer alacaktır. Dernek, 

proje koordinasyonu için bir FJS pozisyonunun finansmanını desteklemekde. 

Daha fazla bilgi burada: ⟶ nuertingen-grundschule.de/thema/schulleben/remise 
 

Çalışkan Arılar 
Biliyor muydunuz ? Okul alanımızda 4 arı kolonisi bulunmakda. Önümüzdeki baharda 

çocuklar için diğer şeylerin yanı sıra arıların yaşamı hakkında bilgi edinecekleri bir 

çevre projesi planlanıyor. Bay Breddin’i özel bir “arı evi” yapımında 200€ ‘luk bağış ile 

beraber destekliyoruz. Orada arıları bir cam bölmenin arkasında izliyebiliriz. 

 

 

 

Daughters and Sons of Gastarbeiters – 
Yetişkinler için okuma 
Okul yönetimi, bu heyecan verici yazar okumasına okulda ev sahipliği yapmak istiyor. 

Bizlerde tişört standımızla bagış ve okurlar için orada olacağız. Tarih yakında okulun 

web sitesinde ilan edilecektir. Daha fazla bilgi burada: ⟶ gastarbeiters.de 

BIZIM IPUCU! 

Sor? Fikirler?  
Temasta olmak!  
 

Förderverein Nürtingen-Grundschule e.V. 

Mariannenplatz 28 

10997 Berlin  

 

foerderverein@nuertingen-grundschule.de 

Sana ihtiyacımız var!  
Şimdi sponsor üye olun.  
 

Üyelik ücreti senelik sadece 24€ dur (12€ azaldı). 

Bireysel bağışlar da herzaman memnuniyet ile 

karşılanır. Sizlerde katılın !!!   

nuertingen-grundschule.de/thema/foerderverein/ 

 

Kontoverbindung  

Kontoinhaber: Förderverein  

Nürtingen-Grundschule e.V.  

IBAN: DE 98 1005 0000 6603 0847 22 

 

PayPal 

https://kurzelinks.de/lrvn 

https://www.nuertingen-grundschule.de/thema/schulleben/remise/
http://gastarbeiters.de/
https://www.nuertingen-grundschule.de/thema/foerderverein/mitglied-werden/

