
 

 

Sevgili veliler, sevgili yasal vasiler, sevgili okul topluluğu,  

 

Nürtingen Ilkokul Arkadaşlar Dernegi'nden ilginç haberler içeren beşinci haber bülteni 

geliyor.  

 

 

Büyük sponsorluk koşusu  
 

Pandemiden dolayı büyük sponsorluk koşumuzu bir yıl ertelemek zorunda kaldık. 

10 Haziran 2022 Cuma günü büyük festival nihayet gerçekleşecek! 

 

Günü eksiksiz bir başarıya dönüştürmek için planlanacak, organize edilecek ve 

yardimci olacak bir çok şey var. Organizasyon için önceden, sonradan veya 

festivalde aktif yardimcilar ariyoruz. Yardim etmek isteyen herkes e-posta yoluyla 

bizimle iletişime geçebilirler.  

 

Prensip: Çocuklar okul bahcesinde belirli bir rotada koşacaklar.  

Önceden, aile cevresinden mümkün olduğu kadar çok sponsor ayarlanmalıdır, daha 

sonra turun bitiminde kararlaştırılan miktarda para bağışlanacaktır.  

Çocukları teşvik etmek için , sınıfca kazanılacak çeşitli büyük ödüller var.  

 

Daha fazla bilgi ve sponsor kartları Almanca, Türkce, Arapça ve İngilizce burada 

bulabilirsiniz. 

 

Gelirler, bu parayi daha güzel, daha çeşitli bir okul hayatı için çeşitli projeleri 

uygulamak için kullanabilececek olan destek derneğine gidiyor. Dernegin çalışma 

hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Futterkäfer (Besleme böcegi) tekrar başlangıcı 
 

Andreas Ribbeck, okul yıl sonunda Futterkäferi bırakacak. Hatice Altıntaş bu 

göreve büyük bir bağlılık ve yeni fikirlerle başlayacak. Bir çok çocuk, Hatice'yi yemek 

dağıtım ekibinden tanıyor. Bizlere Sponsorluk koşusunda bir yemek stand sunacak, 

böylece onu tanıma imkanı bulabilirsiniz ve lezzetli yemeklerini tadabileceksiniz.  

  

GÖNÜLLÜ ARANIYOR 
 

HABERLER 
 

31/05/22  

Destek derneğinden 
yeni haberler 
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/Users/susanne/Dropbox/Nürtingen%20Dropbox/Newsletters/Newsletter%2005/Yardim%20etmek%20isteyen%20herkes%20e-posta%20yoluyla%20bizimle%20iletişime%20geçebilirler.
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Die nächsten Lesungen & Bibliotheksfest 
8 Haziran Çarşamba saat 11:00 

Susanne Strittmatter – Würde, Freiheit, Gleichheit - haysiyet, özgürlük, eşitlik 

Bu okumada, Temel Yasamiz - 1 ila 13. Maddeler Çocukların dilinde kolayca anlayacak 

şekilde anlatılacakdır. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz  

 

23 Haziran Perşembe, saat 16:00'dan 

itibaren Horthofta kutüphane festivali yapılacak. 

Okuma Katarina Reschke – Träume sind wie wilde Tiger (rüyalar vahşi kaplanlar 

gibidir): katharinareschke.de 

'Bülothek' kitap değiştirme dolabının çevresinde kahve ve kek ikramı, karaoke, 2. el 

kitap masası ve cok dilli okuma köşesi bulunmaktadır. Kütüphane ekibi gelmenize 

sevinmektedir.  

 

 

 

Suli ile okul şarkısı projesi ertelendi 
Ne yazik ki, sabırsızlıkla beklenen bu proje, bütce yetersizliği nedeniyle süresiz olarak 

ertelenmek zorunda kaldı. Okulumuzun, 2022 takvim yılında elden çıkarma fonundan 

yaklaşık 20.000 Euro yerine yalnızca 3.000 Euro bulunmaktadır. Basının bilgisini 

buradan okuyabilirsiniz. 

 

Ancak, yeni öğretiö yılı için harcanabilir fonun geri kazanılacağı ve daha sonra projeye 

yeniden baglayabilecegimiz ümidi var. Her halükarda, masraflarin yaklasık yarısı 

dernek tarafondam finanse edilmelidir. Bu nedenle bağışlarınız memnuniyetle kabul 

ediyoruz. Müzisyen Suli Puschban ve okul şarkıları hakkında daha fazla bilgiyi burada 

bulabilirsiniz: schullied.de ve sulipuschban.com 

 

 

Saygılarımla – destek derneğiniz  

foerderverein@nuertingen-grundschule.de 

ETKİNLİK 
ik 

HABERLER 
 

Sor? Fikirler?  
Temasta olmak!  
 

Förderverein Nürtingen-Grundschule e.V. 

Mariannenplatz 28 

10997 Berlin  

 

İletişim 

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 
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