
أعزاءنا اآلباء و أولياء األمور و كل مجتمع المدرسة،
 هذه هي النشرة الخامسة من جمعية أصدقاء ابتدائية نورتنجن، و هي مليئة باألخبار المشّوقة و المعلومات عن

.الفعاليات اآلتية في مدرستنا

جرية دعم المدرسة

 فيما مضى اضطررنا لتأجيل جرية دعم المدرسة بسبب الوباء، لكنّها سُتجرى أخيرا يوم الجمعة العاشر من
.2022حزيران \يونيو

 لذا فنحن ندعو الراغبين في. يتطلّب إنجاح هذه الفعالية كثيرا من التخطيط و التنظيم و األيدي العاملة
 إذا أردتم المساعدة فراسلونا. التطّوع بالمساعدة في التنظيم استعدادا قبل الفعالية أو مساء يوم الفعالية نفسها

foerderverein@nuertingen-grundschule.de بالبريد اإللكتروني

 يركض التالميذ في دورات من مسافة محّددة سلفا في: الفكرة األساسية في جرية دعم المدرسة هي التالية
 قبل الفعالية يتعيّن على كل تلميذ إيجاد أكبر عدد ممكن من الرعاة من أسرتهم أو. ساحة المدرسة

 و لتحفيز التالميذ، سُتمَنح جوائز. معارفهم ممن يوافقون على التبّرع بمبلغ معيّن لكل دورة يتّمها التلميذ
.للفصول التي ُيِتم تالميذها أكبر عدد من الدورات

تجدون المزيد من المعلومات و كذلك بطاقات الرعاة باأللمانية و التركية و العربية و اإلنجليزية في
 https://www.nuertingen-grundschule.de/sponsorenlauf-2022/

 ُتجمع أموال التبرعات لصالح جمعية أصدقاء ابتدائية نورتنجن، و هي تنَفق في مشروعات عديدة بغرض 
:تجدون المزيد من المعلومات عن جمعية رعاة ابتدائية نورتنجن في. تحسين الحياة في المدرسة

http://www.nuertingen-grundschule.de/thema/foerderverein/ueber-uns/

بداية جديدة في مقصف المدرسة

 سيغادر أندرياس ِرِبك مقصف المدرسة بنهاية السنة الدراسية، لكنه سيستمر في اإلشراف على فترة الرعاية
 المبكرة قبل اليوم الدراسي، و ستحل محلّه في المقصف خديجة ألطنطاش، جالبة معها حماسا كبيرا و

م الطعام. الكثير من األفكار  يعرف الكثير من التالميذ خديجة من فترة الغداء المدرسي، حيث كانت تقّدِ
 أثناء جرية دعم المدرسة ستكون مسؤولة عن طاولة حيث يمكنكم التعّرف عليها و شراء المأكوالت. لهم

.و التسالي منها

فعاليات القراءات القادمة و مهرجان المكتبة

حزيران في مسرح المدرسة4يوم األربعاء  \ يونيو
-مع سوزانة ْشترتماَتر  الكرامة و الحريّة و المساواة

Susanne Strittmatter - Würde, Freiheit, Gleichheit

 .تبّسط سوزانة الدستور األلماني حتّى يبدو كلعِب أطفال و واضًحا مثل شمس البالد العربية تجدون المزيد
:من المعلومات عن فعالية القراءة في

http://www.nuertingen-grundschule.de/event/susanne-strittmatter-dignity-freedom-

equality

–  عربي2022 مايو 25
نشرة أخبار أصدقاء مدرسة نورتِنجن الابتدائية
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16:00حزيران من \يونيو 23الخميس - 
 ، يتضّمن قراءة(الملعب خلف المبنى األصفر)مهرجان المكتبة في ساحة خدمة الرعاية مابعد المدرسية 

 Traüme sind wie wilde Tiger من كتابها Katarina Reschke المؤلِّفة كترينا رشكه
 سيتوفر يومها الكعك و القهوة و ميكروفون الَكريوكي و طاولة لبيع الكتب المستعملة و قسما للقراءة

.و يتطلّع فريق المكتبة لقضاء أمسية ممتعة معكم .Bülothek بلغات عديدة قرب خزانة تبادل الكتب

:مشروع النشيد المدرسي مع سولي تأّجل
ر المال الالزم فلقد  .لألسف سيتوّجب تأجيل هذا المشروع الذي تحّمسنا له كثيرا، و ذلك بسبب عدم توّفُ

ص للمدرسة مبلغ إجماليه    التي كنّا نتوّقعها، مما سبب20,000 بدال من 2022 يورو في 3,000ُخّصِ
.عجًزا بالغا في ميزانية المدرسة 

:يمكنكم معرفة المزيد عن ذلك بقراءة ما كتبتهp الصحف عن المسألة
https://www.tagesspiegel.de/berlin/einsparungen-im-doppelhaushalt-berliner-schulen-

verlieren-ihre-flexiblen-gelder/28124076.html

 مع ذلك فاليزال األمل يحدونا أن المخّصصات سترجع في السنة الدراسية المقبلة إلى مقدارها السابق، و
 .عندها نتمكن من مواصلة المشروع و أيا كان ما سيحدث، فِنصف تكلفة المشروع سيتعيّن توفيرها من

ب بها للغاية  !قبل جمعية رعاة ابتدائية نورتنجن، لذا فتبرعاتكم ُمرّحَ
شبان و أناشيدها المدرسية تجدونه في ُالمزيد عن الموسيقية سولي   و في http://www.schullied.de پ

http://www.sulipuschban.com

مع أطيب تمنياتنا،
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