Genslerstrasse Okul Derneği
Okul Derneği niçin var?
Okul Derneği, okul faaliyetlerinin hepsinde, okul bütçesinden karşılanamayan ödemelerde katkıda
bulunuyor. Ayrıyeten okulda ki sosyal ve pedegojik çalışmalarda teşvik edici imkanlar sunuyor.Okul
Derneği, bağış ve üyelik aidatlarını toplayıp, bütün öğrencilerin okul yaşamlarını zenginleştiriyor.
Okul Derneği, üyelik aidatlarını ve bağışlarını nerelere harcıyor?
Okul Derneği,sınıf gezilerinde, sınıf faaliyetlerinde, okul gezilerinde ve okul kutlamalarında
(otobüs gezilerinde), okul bahçesinin güzelleştirilmesinde(Mesela satranç oyunu için, bahçedeki çiziminde
ve satranç figurlarında, aktif teneffüsler için oyun aletlerinde, halatlı tırmanma ağında gibi), 1. sınıfların ilk
ihtiyaçları olan dosyalarda, spor eğlencelerinde her çocuğa bir dondurma alınımında, fener alayındaki
bandoda,okuma köşelerindeki bilimsel kitaplar ve buna benzer konularda..
Okul Derneği daha başka nelerde destek olur?
Oyun ve spor aletlerinin daha iyi olması için, kitaplığımızı zenginleştirmede, sosyal acil durumu olan
öğrencilerin gerekli ihtiyaçları olduğunda…
Okul Derneğini nasıl desteklerim?
Üye olunuz! En düşük üyelik aidatı her aile ve her yarı ders yılı için 9 € ve bu aidat her yarı yılın başında
ödeniyor. Her üye bu miktarı isterse, daha fazla ödeyebilir. Okul derneği, yine tek bir defalık bağışlarınızı da
seve seve kabul ediyor. Eğer isterseniz bağış makbuzu talep edebilirsiniz.
Destek, yardım ve ilginç fikirlerinizi de memnuniyetle kabul ediyoruz.
Okul Derneği ne zamandan beri var ve nasıl çalışıyor ?
Genslerstrasse Okulu‘nda bir okul derneği 1956 yılından beri var. Okul derneği gönüllü, vergi dairesi
tarafından, kamu çıkarlarına dayalı tanınmış ve onaylanmış olarak çalışıyor.
………………………………………………………….Lütfen aşağıdaki kısmı kesip okul bürosuna verin…………………………………………………………………
Üyeliğe giriş açıklaması:
Genslerstrasse Okulu 33 e.V. Okul Derneğine üyeliğini kabul ediyorum.
Bir yarıyıl için ………………….€

( En düşük aidat 9 €/ Bu miktar her yarıyıl da sınıf öğretmeni tarafından toplanıyor.)

Çocuğun adı ve soyadı…………………………………………………………………………….Sınıfı……………
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Velinin adı-soyadı
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