
 

 

Sevgili ebeveynler, yasal veliler ve sevgili okul topluluğu,  
 
Sizlere Nürtingen Ilköğretim Okulu Dostları’nın ikinci haber bültenini sunuyoruz. 
Corona durumu nedeniyle planlanan pek çok faaliyetlerin gerçekleşemediğinden dolayı 
biraz daha kısa tuttuk. 
 

Noel yaklaşıyor  
Bu sebebden dolayı sponsorluk derneği (Förderverein) Noel atmosferi yaratmaya 
çalışıyor. Bu yılda da iki güzel Noel ağacının masraflarını karşılacağız.  
Bir ağaç turuncu ve bir ağaçda sarı eve yerleştirilecektir. Futterkäfer’ den Viola 
Kötschau ve Andreas Ribbeck ağaçları süslemekle ilgileniyorlar; çocuklardan ev 
yapımı Noel süsleri için ayrıca mutlu oluyorlar. 
 
 

 

Yeni okul web sitesi  
Okul ve arkadaş derneğinin üyeleri tarafından tasarlanan web sitesi bitti ve çok yoğun 
bir katılım sağlandı. Bu heyecanının devamı ve güncel tutulması için, sponsorluk 
derneği (Förderverein) gönüllü olarak siteye yeni içerik yükleyecek, düzenli olarak 
güncelleyecek, zamanı ve eğilimi olan insanlardan desteklerini beklemekde.  
 
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen Julie veya Susanne‘ ye ulaşınız : 
foerderverein@nuertingen-grundschule.de 
 

Satılık spor salonu ekipmanları  
Sporsalonunda kullanılmayan bazı yüksek kaliteli jimnastik atelteri var. 
Okul yönetimi bu antikaları satılık imar derneğine verdi. Teklifler bu şekilde : 
  
1 x jimnastik atı : 150€ 
1 x büyük kutu :    350 €  
3 x küçük kutu :   100 €    

SENDE KATIL! 
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büyük kutu                               küçük kutu                               jimnastik atı    
 
Cihazlar önümüzdeki birkaç gün boyunca turuncu evin kullanılmayan ana girişinde 
sergilenecekdir.  
 
Ilgilenenler, foerderverein@nuertingen-grundschule.de adresinden bizimle iletişime 
geçebilir. 
   

Noel hediyesimi arıyorsunuz ? 
Son okumalar halka açık olmadığından, size 
Nürtingen ilkokulunun tişörtlerini sunma fırsatımız 
olmadı. Neredeyse tüm boyutlara ve birçok güzel 
renklere sahibiz. Çocuklar ve yetişkinler için 
tişörtler mevcutdur. Önümüzdeki birkaç gün 
boyunca turuncu evin kullanılmayan ana girişinde 
bir dizi tişörtler sergilenecektir. Eğer 
ilgileniyorsanız bizimle e-posta ile iletişime 
geçebilirsiniz. Teslimat için organize edilecekdir.  
 
Mutlu noel tatili ve mutlu Yıllar diliyoruz . 

Sağlıkla kalın !  
 
Sponsorluk derneğiniz (Förderverein) 

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 
 


