
 

 

Sevgili veliler, sevgili veliler, sevgili okul topluluğu,  
 
İşte Nürtingen İlkokulu Dostları'ndan bazı ilginç haberler. 
 
 

  

Yeni bir yönetim kurulu üyesi aranıyor  
Grit ve Julie dört yıl boyunca Dostlar'a inişler ve çıkışlar boyunca liderlik ettiler. Şimdi, 
2023 baharında yeni bir yönetim kurulu seçilecek! Grit ve Julie de aynı fikirde: "Biz de 
balıklama atladık. Ama o yıllarda çok destek aldık ve çok şey öğrendik – ve bu arada 
çok eğlendik." 
 
Bir yönetim kurulu üyesi olarak çok şey başarabilirsiniz. Atmosfer dostça, harika 
ebeveynler ve büyükanne ve büyükbabalarla tanışıyorsunuz ve çok kararlı Nürti okul 
topluluğunu tanıyorsunuz. Ve en önemlisi, derneğin diğer aktif üyeleriyle birlikte, 
çocukların kalplerine yakın olan ve ilkokul yıllarını zenginleştiren birçok proje ve 
etkinliği mümkün kılıyoruz. 
 
Yönetim kurulu üyesi veya aktif bir üye olarak derneğe dahil olmayı hayal ediyorsanız, 
11 Ocak 2023'te saat 7'de Futterkäfer'de yapılacak bir sonraki çalışma toplantımıza 
gelin!  
 

 
Okul kütüphanesi(leri) için yeni rüzgar 
Orange House'daki okul kütüphanesi, kendini işine adamış bir grup veli sayesinde son 
iki yıldır ayakta kalmayı başarıyor. Kütüphane Dostları ekibi düzenli olarak heyecan 
verici yazar okumalarını ve Çarşamba günleri haftalık açılış saatlerini koordine 
etmektedir. 456'dan gelen öğrenciler de yakında Salı günleri açılacak.  
 
Şimdi nihayet kütüphanenin büyüyen görevlerini koordine edecek sabit bir kişiyi işe 
alıyoruz. Maria için çok heyecanlıyız! Gelecekte, tüm kitapların envanteriyle ilgilenecek, 
2023 okuma fonuna yazar başvuruları yapacak ve Kırmızı ve Sarı Evlerdeki 
bağlantılarla dijital ödünç vermeyi canlandıracak – çünkü bunlar yakında kendi 
kütüphane şubelerini açacaklar! 
 
BiblioTeam daha fazla gönüllü bekliyor. 
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İlk yıllar için okuma çantaları 
Aralık ayında, tüm birinci sınıf öğrencilerini kütüphaneyi tanımaya davet ediyoruz. 
BiblioTeam'den ebeveynler bir hikaye okuyor ve çocuklara ortak kitapçımız Dante 
Connection'dan bir ilk okuma kitabı hediye ediliyor. Her bir kitap çantası, eski okul 
sonrası ekibi Green'den çocuklar tarafından tasarlandı. Organizasyon için Tuğba'ya 
teşekkürler! 
 
 

 

Okul kütüphanesinin geleceğini şekillendirmeye 
yardımcı olun  
BiblioTeam'in ötesinde okul kütüphanesinin geleceğine dahil olmak isterseniz, Biblio 
Okul Geliştirme Ekibi'ne (BiblioSET) katılabilirsiniz. Ekip, öğrenciler, okul ve okul 
sonrası öğretmenleri, veliler ve kültür temsilcisinden oluşmaktadır. Üç kütüphane 
şubesi için konsept burada geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Burada başka pek çok şey de 
oluyor: Örneğin, "kitap ajanları" her Perşembe bir araya geliyor; hikayeleri, 
kahramanları ve kitapları eleştirel bir gözle inceleyen ve edebiyattaki olası ayrımcılık 
vakalarını ortaya çıkaran yeni bir öğrenci grubu.  
 
BiblioSET toplantıları her zaman saat 16:15'te oditoryumda gerçekleştirilir ve ilgilenen 
herkese açıktır.  
 
2023 için tarihler belirlendi: 25 Ocak, 1 Mart, 26 Nisan ve 14 Haziran. 
 
 

 

Futterkäfer yeniden yüklendi 
Futterkäfer, pek çok çocuğu üzecek şekilde şu anda bir mola veriyor. Andreas, uzun 
yıllardır Orange House'daki popüler "okul atıştırmalığını" büyük bir yürek ve ruhla 
yürütüyor. Bu hizmet Dostlar tarafından mali olarak desteklenmiştir. Andreas yazdan 
beri yarı emekli ve "sadece" okul sonrası bakım merkezinin erken dönem bakımında 
aktif. 
 
Çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler "Futterkäfer "in tüm evlerde devam etmesi 
gerektiği konusunda hemfikir. Biz de aynı görüşteyiz! Okul ve gündüz bakımevi şu 
anda önümüzdeki yıl test edilecek bir fikir geliştiriyor. Deneme aşaması başlar 
başlamaz, ebeveynlerin desteğine de ihtiyaç duyulmaktadır – bu konuda daha fazla 
bilgi 2023'te.   
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Dil Haftaları 
Bu yılki Dil Günü (26 Eylül) birçok sınıf tarafından sanat derslerinde ele alındı. Çocuklar 
dil çeşitliliği teması üzerine kendi fikirlerini, gözlemlerini ve resimlerini geliştirdiler. 
Katılan tüm öğretmenlere teşekkürler!  
 
Anadil Günü (21 Şubat) için biz veliler tüm sınıflar için bir etkinlik planlıyoruz. Hala 
destek arıyoruz: Çok dilli misiniz ve yardım etmek ister misiniz? Harika! Destek 
kulübüyle iletişime geçin!  
 
İlk toplantımız bugün: 10 Ocak 2023 Salı günü, saat 16:00'da, Orange House 
kütüphanesinde. 
 
 

 

Run for Nürti 2023 
Corona 2021'de işimize çomak soktu – sponsorlu koşu o zaman neredeyse bir yıl 
ertelenmek zorunda kaldı. Şimdi orijinal iki yıllık ritme geri dönmek istiyoruz. "Nürti için 
Koş" adını taşıyan bir sonraki sponsorlu koşu bu nedenle Eylül 2023'te 
gerçekleştirilecek.  
 
2023'ün başında ilk Orga toplantısı için bir tarih açıklayacağız. Bizi izlemeye devam 
edin! 
 
 
Selamlar ve sağlıklı kalın  
arkadaşlarınızın derneği foerderverein@nuertingen-grundschule.de  
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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 
 


