21/06/21 – Türkçe

Destek Derneğinden
yenilikler
Sevgili veliler, sevgili yasal vasiler, sevgili okul topluluğu,
Nürtingen İlkokul Arkadaşları Derneği'nin heyecan verici haberlerle dolu üçüncü haber
bülteni karşınızda.

HABERLER

Nürtingen için bir şarkı
Nürtingen çocukları bir okul şarkısı yazmaya davet ediliyor!
Çocuk müziği yazarı Suli Puschban'a yardım edip edemeyeceğini sorduk. Komşu
okullarımız Zille, Hunsrück ve Rosa-Parks, Suli ile harika bir okul şarkısı yazdı ve
okulumuzun kendi şarkısına sahip olmasını istiyoruz. İlk planlar okul yönetimi ve Suli ile
birlikte hazırlancaktır.
Yaz tatilinden sonra, her sınıfta müzikal bir tanışma olacak. Bundan sonra Suli,
ilgilenen çocuklar için bir şarkı yazma atölyesi sunuyor. Ortaklaşa geliştirilen şarkı,
profesyonel bir kayıt stüdyosunda kaydedilecek. Sonunda tüm çocuklar ve yetişkinler
için küçük bir konser olacak.
Okul şarkı projesini belgelemek ve bir müzik videosu yapmak istiyoruz. Kimler
katılmak ister? Hatta bir video çekimi için gerekli bilgi birikimine ve/veya
teknolojide kimler yardımcı olmak ister?

TOPLANT
I

Avlu partisi mi yoksa sponsorlu koşu mu?
İkisini de istiyoruz! Corona dönemi nedeniyle sponsorlu koşumuzu Mayıs 2022'ye
erteliyoruz. Ancak ondan önce tekrar bir araya gelmek istiyoruz:
17 Eylül 2021'de okul, okul evi ve destek derneği sizi avlu festivaline davet ediyor.
Mahkeme festivalinin planlanması, organizasyonu ve uygulanması için aktif
destekçiler arıyoruz. Katılmak isterseniz, lütfen bize e-posta ile ulaşın.
Web sitemizde her zaman bilgi bulabilirsiniz:
www.nuertingen-grundschule.de/kalender

GÜNCELLEME

Kütüphane ve Okumalar – Sırada Ne Var?
Bu arada, haberler ortalıkta dolaşıyor: Kütüphanecimiz Uli Pollack, fon yetersizliğinden
dolayı artık istihdam edilemiyor. Okul kütüphanemizin ve yazarın okumalarının geleceği
tehlikede. Bu nedenle, arkadaşlar derneği bir dizi atölye çalışması başlattı:
Atölye Serisi: Kütüphane Hayatı
Kültür ajanı Silke Ballath ve kültür temsilcisi Wiebke Janzen (öğretmen) velileri, taraftar
derneklerini, öğretmenleri, eğitimcileri ve öğrencileri davet ediyor. Birlikte diller ve
hikayeler için bir öğrenme merkezi olarak kütüphanenin değerini tartışıyoruz.
Gelecekte, Orange House'daki çekirdek kütüphaneye ek olarak, Red and Yellow
House'da kütüphane ve medya odaları da olacak – ve hatta okul bahçesi için mobil
versiyonu bile olacak.
Daha fazla bilgi için sabırsızlanıyoruz: 4. Kütüphane Yaşamı Çalıştayı 16
Ağustos'ta saat 16:00'da oditoryumda gerçekleşecek. Ebeveyerleri görmekten
sevinç duyariz!

Ebeveyn grubu: kütüphane günleri
Gönüllüler kütüphaneye bakmak istedi! Yeni öğretim yılında olacak Ebeveynler,
Orange House'daki kütüphaneyi açık tutar. Gönüllü bir çalışmadır. Hâlâ ücretli bir
pozisyonu finanse etmenin yollarını arıyoruz – önerilere açığız.

Sponsorluk derneği görevi: yazar okumaları
Dostlar Derneği, yazarın okumalarının organizasyonunu üstenelecekterdir. Ertelenen
tüm okumalar yeni öğretim yılında yapılacaktır. 2022 için teklifler memnuniyetle
karşılanır: hangi yazarları davet etmeliyiz?
Selamlar ve sağlıklı kalın – arkadaşlarınızın derneği
foerderverein@nuertingen-grundschule.de

Sor? Fikirler?
Temasta olmak!

Sana ihtiyacımız var!
Şimdi sponsor üye olun.

Förderverein Nürtingen-Grundschule e.V.
Mariannenplatz 28
10997 Berlin

Üyelik ücreti senelik sadece 24€ dur (12€ azaldı).
Bireysel bağışlar da herzaman memnuniyet ile
karşılanır. Sizlerde katılın !!!
nuertingen-grundschule.de/thema/foerderverein/

foerderverein@nuertingen-grundschule.de
Kontoverbindung
Kontoinhaber: Förderverein
Nürtingen-Grundschule e.V.
IBAN: DE 98 1005 0000 6603 0847 22
PayPal
https://kurzelinks.de/lrvn

