
 

 
 

 السادة األعزاء اولياء األمور/آباء طلبة المدرسة األبتدائية  د/ ارينز و هولتهيوزين 
 

فى هذه النشرة األخبارية ) ملخص ( للخطوات التى اتخذنها فى الفترة الماضية .   

 
 اتخاذ قرار االندماج

  التخاذ قرار االندماج تم اتخاذ عدة خطوات عملية

      - تم إعداد تقرير عن تأثير االندماج ويوضح بالتفصيل دوافع وأهداف وتأثيرات االندماج . 

نصيحة إيجابية بشأن اندماج مدرسة  2021مايو  18ومجلس هاكسبيرخن نفسه بتاريخ أصدر رئيس مجلس البلدية  - 

   هولتهيوزين ود/ ارينز

وافق مجلس المشاركة لمدرسة هولتهيوزين  ولمدرسة د/ارينز على االندماج بين المرستين ويمكن  الحصول على  -

ن في الرسالة الواردة من مجلس المشاركة والمرفقة توضيح وردود فعل لقرارات الموافقة وكذلك نتائج استشارة الوالدي
 بالرسائل االخبارية لالندماج

وفى الخطوات التالية سيقدم المجلس التنفيذي لمؤسسة كيندر قرار االندماج النهائي الى مجلس المدارس الكاثوليكية وكذلك 
  الى مجلس األشراف للمؤسسة داخليًا

       

 دعوة من مجالس المشاركة

مجالس المشاركة معا شرح وجهة النظر للبلدية: الحصول على مبنى مثالي ويحتوي على األقل على مرفق رياضي وتود 
جيد وكذلك إمكانية لرعاية لألطفال. واذا كنت تريد االشتراك في مجلس المشاركة او لديك اقتراحات او أفكار أخرى 

لى العنوان التاليبصفتك أحد الوالدين فيمكنك اخبارنا بالبريد اإللكتروني ع  

nieuwbouwhetpalet@gmail.com  

 

 نادي رياضي

وطلبت مؤسسة كيندر في مذكرتها الى بلدية هاكسبيرخن االنتباه الى أهمية وجود إمكانيات رياضية في جوار المدرسة. 
نهائي بشأن االمكانيات الرياضية في مبنى المدرسة الجديدة عند صياغة المذكرة وستقوم بلدية هاكسبيرخن باتخاذ القرار ال

  األدرية

  تواريخ مهمة 

جلسة استماع للمذكرة األدارسة لبلدية هاكسبيرخن 2021يونيو  28في   .  

لالندماج األخبارية النشرة  

 
 

04-06-2021 
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اذا كان لديك اى سؤال بشأن مشروع اندماج المدرسة األبتدائية د/ارينز مع المدرسة األبتدائية هولتهيوزين ، 

داولة تحت زرار األندماج فى موقع المدرسة األلكترونى . فاذا لم تجد سؤالك بين انظر اوال باألسئلة المت

 األسئلة المتداولة فالرجاء ارسال رسالة بالبريد األلكترونى الى :

VragenFusieschoolAriensHolhuizen@keender.nl 

نضم لكم األجابة السريعة والدقيقة .ونحن   

 

 

 

 

النظر فى المذكرة اإلدارية لبلدية هاكسبيرخن 2021يونيو  14في  .   

 

 دعوة مفتوحة في المساء

نيو ستنظم بلدية هاكسبرخن دعوة مفتوحة للحضور في المساء لمناقشة حول المدرسة الجديدة وذلك للمقيمين في يو 14في 

المناطق المجاورة )شوارع معينة( ويمكنك التسجيل عند استالمك للدعوة عن طريق البريد اإللكتروني بالعنوان المذكور 
  وراء الدعوة

 

مايو 25يوم الدراسة   

. هناك اتفاق بين جميع المعلمين حول الطريقة التي يتم بها توفير التعليم وفي 2021مايو  25الرابع في  كان يوم الدراسة

بعنوان هذه هي طرقنا“الشهر القادم سيتم تسجيل هذا في كتيب  . " 

دة خالل يوم الدراسة، فكرت مجموعة عمل االنتقال وإعادة التوطين في طريقة لتعويد األطفال على المدرسة الجدي
والمجموعات الجديدة. بدأ المستشارون الداخليون بتقسيم الفصول بناًء على رغبات األطفال واحتياجات دعم األطفال 

  والمعلومات من المعلمين. ستتبع المعلومات المتعلقة بهذا األمر بمجرد اتخاذ الخيارات

  قدمت وكالة تسويق عرًضا تقديميًا حول شعار المدرسة الجديدة

يوليو، ستكون سيارة الثقل  8درسين التركيز على االنتقال في األسابيع األخيرة من العام الدراسي. يوم الخميس، يمكن للم

يوليو جميع األشياء في مكانها حتى  9امام د/ارينز . وفى نفس الوقت ستتحرك هولهيوزن داخليا. بحيث يكون يوم الجمعة 

في الفترة التي تليها 2022 -2021نتمكن من إعداد كل شيء للعام الدراسي الجديد    

 

 مجموعة عمل المبنى الجديد

ستعمل مجموعة المبنى الجديد تحت قيادة خربن فان هيون )خبير التعليم والمباني الجديدة( ، وتتكون المجموعة من ميريم 
بالتعليم باختيار  هلفردكاتا  ومساعدين من كل من المدرستين . وستعمل المجموعة في عدة اجتماعات مختلفة مع خبير

الوسائل التي يريدون رؤيتها في المبنى الجديد.  هذه العملية تستنتج في النهاية برنامجا )وظيفيا( للمتطلبات والتي على 
االنتباه إلىأساسها يمكن للمهندس تصميم المدرسة الجديدة.  

  

 االندماج داخل الفصل

ن إلى االندماج. نتيجة للمحادثة، قام األطفال برسم أو كتابة قصة عن في األسابيع األخيرة، كان المعلمون في الفصل ينتبهو
  االندماج
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اذا كان لديك اى سؤال بشأن مشروع اندماج المدرسة األبتدائية د/ارينز مع المدرسة األبتدائية هولتهيوزين ، 

داولة تحت زرار األندماج فى موقع المدرسة األلكترونى . فاذا لم تجد سؤالك بين انظر اوال باألسئلة المت

 األسئلة المتداولة فالرجاء ارسال رسالة بالبريد األلكترونى الى :

VragenFusieschoolAriensHolhuizen@keender.nl 

نضم لكم األجابة السريعة والدقيقة .ونحن   

 

 

 

 

 الجدول الزمني
 وسنقدم لكم نظرة فى الخطة الزمنية لعملية األندماج . ومع تقدم العملية وسنقوم باتمام الخطة الزمنية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع التحيات  

األبتدائية د/ ارينزبالنيابة .هنرى فيرهاى ، مدير المدرسة   

يشارك في عملية االندماج ماريم هافركات ، القائم بأعمال المدير السابق لمدرسة هولثويزن االبتدائية  

. 

 

.بدء األنتقال الى مدرسة هولتهيوزين األبتدائية •

جلسة استماع للمذكرة األدارسة لبلدية 2021يونيو 28في •
هاكسبيرخن

يونيو

.  ارينز األبتدائية /توديع موقع مدرسة د•

.2021/2022نهاية العام الدراسى -•

خن النظر فى المذكرة اإلدارية لبلدية هاكسبير2021يونيو 14في  .•
يوليو

كمدرسة مندمجة فى مبنى مدرسة 2021/2022أبتداء العام الدارسى •
.  هولتهيوزين أغسطس

mailto:VragenFusieschoolAriensHolhuizen@keender.nl

