
.أعزاؤنا األهالي و أولياء� األمور و المربّين و كل مجتمع المدرسة، تسعدنا مشاركة� أخبارنا معكم

مشاركة األهالي

ن !گمطلوب مجلس جديد لجمعية أصدقاء� نورتن

ن، بكل ما فيها من صعدات و هبطات ِرت جمعية أصدقاء ابتدائية� نورتن گللسنوات األربع السابقة قادت جولي و   في الربيع المقبل سُينتَخب. گ
ِرت قائلين. مجلس جديد " گو هو ما يوافق عليه جولي و   لقد قفزنا مباشرة في العميق، إال أنّنا وجدنا دعما رائًعا و تعلّمنا الكثير،:

." فعلناهاستمتعنا بما و

 ..، و األهم"نورتي"المناخ مالئم، إذ يقابلون� اآلباء و األجداد المهتّمين، و يتعرفون على مجتمع مدرسة . يمكن ألعضاء المجلس فعل الكثير
.يستطيعون تنفيذ العديد من المشروعات و األنشطة القريبة من قلوب التالميذ، و بهذا يعملون على إغناء سنوات دراستهم� االبتدائية�

 إن بدت لكم فكرة االنخراط في الجمعية معقولة، إما كأعضاء في المجلس أو كأعضاء فاعلين على أي نحو، فأنتم مدعوون الجتماعنا
:القادم

.في السابعة مساء في المقصف في المبنى البرتقالي� 2023يناير  11

!فِبال مجلس ال توجد جمعية

رياح مواتية تهّب على مكتباتنا
 مكتبة المدرسة في المبنى البرتقالي تمكنت من مواصلة عملها بشّق األنفس خالل السنتين الماضيتين بفضل اجتهاد مجموعة من أولياء

ة يضطلع بها أولياء أمور، كماBiblioTeam)األمور، ففريق المكتبة   ( ينّظم قراءات لكتّاب متمّكنين، و جلسات قراءة بلغات ِعّدَ
. للمطالعة و االستعارة12 و 9يفتحون المكتبة كل أربعاء ما بين الساعتين 

 .و أخيًرا تمكنّا من تعيين شخص لإلشراف على مهام المكتبة العديدة، فرّحبوا معنا بماريّا ستعمل ماريّا أمينة للمكتبة، و تودع طلبات
 ، كما ستعمل على إحياء المكتبة الرقمية بروابط إلى كل من البيتين األحمر2023الكتّاب للقائمين على صندوق القراءات لسنة 

.األصفر، إلى حين افتتاح فرع للمكتبة بكّلٍ منهما و
.2023فريق المكتبة يبحث حاليا عن متطّوعين لسنة 

حقيبة من الكتب لكل تالميذ الصّف األولى
 .في ديسمبر دعونا كّل تالميذ الصّف األّول إلى المكتبة ليقرأ لهم فريق المكتبة قّصة ثم يتلّقى التالميذ حقيبة كتب مناسبة للمبتدئين

 . كل حقيبة صّممها أطفال من الفريق األخضر في مجموعةDante Connectionفي القراءة هدية من دّكان الكتب شريكنا 
با على تنظيم� ذلك .الرعاية بعد المدرسية نشكر ُت گ .

مشاركة األهالي
شاركوا في تحديد مستقبل المدرسة

 إن أردتم االنخراط في تحديد مستقبل مكتبة المدرسة� فيما هو أكثر من جهد فريق المكتبة فيمكنكم االنضمام إلى فريق
(، و الذي يتألّف من تالميذ و مدرسين و مشرفين من الرعاية مابعد المدرسية� و أولياء أمور BiblioSET)تطوير المكتبة 

، و هم فريق من التالميذ مهمتهم فحص القصص فاحصي الكتب "و المشرف الثقافي في المدرسة، و هذا الفريق مهُد  " 
.أبطالها� و طريقة تقديمها لكشف حاالت التمييز ضد أي فئة في المجتمع في أدب األطفال و

–  عربي2022 ديسمبر 11
نشرة أخبار أصدقاء مدرسة نورتِنجن الابتدائية

أخبار 



أو المكتبة المجاورة في المبنى (فريق تطوير المكتبة يعقد اجتماعات مفتوحة يمكن للمهتمين حضورها، و هي تنعقد في بهو المدرسة  ( 
: في األيام التالية16:15البرتقالي في الساعة 

 يونيو14 أبريل و 26 مارس و 1 يناير و 25

إعادة تعمير المقصف
 .المقصف حاليا خارج الخدمة، على غير رضا التالميذ أدار أندرياس مقصف اإلفطار في المبنى البرتقالي� بدعم مالي من جمعية أصدقاء� المدرسة،

.�و منذ الصيف تقاعد أندرياس جزئيا إلى أنّه ال يزال يشرف على فترة الرعاية المبكرة قبل المدرسة
 .طالب التالميذ و أولياء األمور بمواصلة اشتغال المقصف، في كل من المباني الثالثة، و نحن نوافقهم لذا فالمدرسة� و خدمة الرعاية بعد المدرسية�

 .�تطّوران� حاليا فكرة سنختبرها خالل السنة القادمة، و عندما تبدأ مرحلة التجريب، فسنحتاج إلى مساعدة من األهالي سنخبركم� المزيد
.2023 في

أسابيع اللغات
يوم   ( سبتمبر بتطوير أفكارهم الخاصة، و سّجلوا مالحظاتهم و رسموا لوحات عن موضوع26)احتفت فصول المدرسة� بأسبوع اللغات هذه السنة 

!تعّدد اللغات في العالم فشكرا لكل المدرسين الذين اشتركوا .
. فبراير نخطط نحن أولياء� األمور فعالية على مستوى المدرسة، و ال نزال نبحث عن مساعدة فإن كنتم تتحدثون21)و في أسبوع اللغة األم  ) 

.�لغات و تريدون المساعدة اتّصلوا بجمعية أصدقاء المدرسة
. في المكتبة في المبنى البرتقالي16:00 في الساعة 2023 يناير 10سينعقد اجتماعنا األّول يوم 

المستقبل
2023اجروا ألجل نورتي 

.، فتأجلت جرية دعم المدرسة لسنة كاملة و نحن اآلن نريد الرجوع إلى دورتنا األصلية، جرية كل سنتين2021عّطل وباء الكورونا عملنا في  ! 
.2023ستنعقد الجرية التالية في سبتمبر 

.، فترّقبوا2023سنعلن عن موعد االجتماع األّول لتنظيم� الجرية في مطلع 

مع تحياتنا، جمعية أصدقاء� المدرسة
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