
 

 
 

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

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

 
 

أبريل  2يوم الدراسة   

أبريل . 2يوم الجمعة فريقين تم عقد يوم دراسي آخر مع ال   

ءات الألزمة .كان من الرائع رؤية بعضنا البعض والتعرف على األعضاء شخصيًا ، وذلك مع مراعاة اإلجرا  

 فيما يتعلق بالمحتويات ، تمكنا من اتخاذ خطوات رائعة لتحقيق مدرسة اندماج جاهزة البدء.

 وذلك بأتمام تشكيل مجموعة عمل تعمل على الخطة )الوظيفية( لمتطلبات بناء المبنى الجديد .

. 2023 -2022الهدف هو البدء في المدرسة الجديدة في العام الدراسي   

 

 تقديم: مجموعات العمل الجديدة

مجموعات عمل للتحضير للعام الدراسي  6يناير، تم تشكيل  82كما هو موضح في النشرة اإلخبارية لالندماج بتاريخ 
تقدم آخر مجموعتين من تمت إضافة مجموعة عمل أخرى إلى هذا ، وهي مجموعة عمل مساعدي التدريس . الجديد. 

في هذه النشرة اإلخبارية لالندماج . ممجموعات العمل نفسيهما لك  

 مجموعة العمل المهنية 

بناًء على أوجه بصفتنا مجموعة عمل المهنية ، تم تكليفنا بإجراء جرد للمواد التي يتم تدريسها حاليًا في كل من المدرستين 
اد ، وتقديم التوصيات إلى المجموعة التوجيهيةالتشابه واالختالف بين المو  

 مجموعة عمل مساعدي التدريس

 حددت مجموعة عمل مساعدي التدريس أوجه التشابه واالختالف في أساليب عمل مساعدي التدريس

وذلك بناء على حاجة الطالب إلىللعام الدراسي القادم ، سنقوم بتقسيم من يمكن تكليفه وأين ومتى   

الدعم وهى نقطة البداية هنا .   

 

لالندماج األخبارية النشرة  

 
 

23-04-2021 

  
   

 



 

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

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

 األسئلة المتداولة فالرجاء ارسال رسالة بالبريد األلكترونى الى :

VragenFusieschoolAriensHolhuizen@keender.nl 

 ونحن نضم لكم األجابة السريعة والدقيقة .

 

 

 

 

 

 استخدام الموارد

نحن في نقاش مع حكومة تخصيص أموال إضافية للتعليم لتعزيز نمو التعلم لدى األطفال . قررت ال  

 بعض حول كيفية استخدام هذه األموال ، بحيث تفيد بشكل مباشر في تنمية األطفال .

 نريد أن نستخدم جزًءا كبيًرا من المال على التزام المعلمين للمجموعة الخامسة عشرة في المدرسة .

مجموعات الثامنية .ولن يتغيرتكوين كل من ال  

 

 توزيع الطالب على المجموعات

قدمت مجموعة العمل الداعمة ، المكونة من المشرفين الداخليين في كل من المدرستين ، اقتراًحا لإلدارة حول توزيع الطلبة 
. 

بين أمور أخرى ، إلى التوزيع النسبي  نحن ننظر ، منيتم استخدام عدد من نقط البداية في التوزيع .   

 في احتياجات الدعم لألطفال ، والتوازن بين عدد األوالد والبنات في الفصل ، واألصدقاء / الصديقات .

 بعد عطلة مايو ، سنتحدث إلى األطفال في مجموعات حول الوضع الجديد الذي سيظهر في العام 

نحن نأخذ هذه التفصيالت في االعتبار بقدرالدراسي القادم ونسألهم مع من يودون الجلوس في الفصل .   

اإلمكان .   

 

الدراسي الجديد استخدام المعلمين بالعام  

 في األسابيع األخيرة ، تم إجراء مناقشات مع جميع الزمالء حول جهودهم في العام الدراسي المقبل .

 نشارك الصورة الكاملة قبل عطلة مايو مع مجموعة العمل ونطلب موافقة المعلمين .

دامه في أي مجموعة .سيتم إخطاركم بعد ذلك من قبلنا بشأن المعلم )المعلمين( واى معلم سيتم استخ  
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 اذا كان لديك اى سؤال بشأن مشروع اندماج المدرسة األبتدائية د/ارينز مع المدرسة األبتدائية هولتهيوزين ،

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

 األسئلة المتداولة فالرجاء ارسال رسالة بالبريد األلكترونى الى :

VragenFusieschoolAriensHolhuizen@keender.nl 

 ونحن نضم لكم األجابة السريعة والدقيقة .

 

 

 

 

 

 رعاية نهارية لألطفال

وأعضاء الفريق واإلدارة فوائد عظيمة ايضا كما تم اإلبالغ عنه بالفعل ، يرى اآلباء / ومقدمو الرعاية   

يرغب مجلس إدارة مؤسسة كيندر رعايةفي او بالقرب من مبنى المدرسة الجديد .   في مواصلة الرعاية 

  األطفال في المدرسة الجديدة.  

كيندر بمناقشة الموضوع مع مؤسسة الرحمة بالطفل والتى تقوم حاليا برعاية األطفال فى  قامت مؤسسة  

 مبنى هولتهيوزين. وقد اسفرت المناقشات عن اعالن مؤسسة كيندر ومؤسسة الرحمة بالطفل على توقيع 

من التعليم األبتدائى . 2نوايا التعاون فى مجال الرعاية لألطفال ابتداء من سن   

 سيتم إطالعكم على المزيد من هذه التطورات .

 

 اسم جديد لمدرسة األندماج 

تم اإلعالن عن االسم الجديد منذ بعض الوقت ، أقيمت مسابقة للتوصل إلى اسم جديد لمدرسة االندماج .   

أبريل . 23في   

 مرحبً ا بكم في المدرسة االبتدائية :  انقر هنا للكشف

 بهذا االسم ، ستعمل شركة استشارية لالتصاالت على تطوير شعار وهوية األندماج .

ذلك .   في النشرة اإلخبارية التالية سوف نشرح المزيد عن هذا االسم وما يتبع  

العائلة ألبرس من المدرسة األبتدائية هولتهيوزين والعائلة انجبرنك من المدرسة األبتدائية د. ارينزهم الفائزون . سنتصل بهم 
 ألعطائهم الجائزة بطريقة مناسبة.

 

 مدير لمدرسة االندماج

تم اآلن تشكيل لجنة استشارية للتعيين فى الخلفية. والتى سوف تقوم تم إحراز تقدم في تعيين مدير جديد لمدرسة االندماج . 
اغسطس . 1بدعم مؤسسة كيندر للعثورعلى مدير مناسب لمدرسة األندماج بعد   

عثور على مدير .وسيقوم السيد / هنرى فيرهى بأعمال المدير حتى ال  
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 اذا كان لديك اى سؤال بشأن مشروع اندماج المدرسة األبتدائية د/ارينز مع المدرسة األبتدائية هولتهيوزين ،

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

 األسئلة المتداولة فالرجاء ارسال رسالة بالبريد األلكترونى الى :

VragenFusieschoolAriensHolhuizen@keender.nl 

 ونحن نضم لكم األجابة السريعة والدقيقة .

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع التحيات  

ة األبتدائية د/ ارينزبالنيابة .هنرى فيرهاى ، مدير المدرس  

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

. 

 

ترح  يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس األشراف الموافقة على قرار األندماج المق•
.

يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس المشاركة للمدرستين الموافقة على •
قراراألندماج المقترح 

أبريل 

هائى يطلب مجلس ادارة مؤسسة كيندر من مجلس األشراف الموافقة على قرار األندماج الن•
.

.تعمل مجموعات العمل على األعمال الجزئية : مايو 25•
مايو

.بدء األنتقال الى مدرسة هولتهيوزين األبتدائية • يونيو

.2021/2022نهاية العام الدراسى -.  ارينز األبتدائية /توديع موقع مدرسة د• يوليو

.  كمدرسة مندمجة فى مبنى مدرسة هولتهيوزين2021/2022أبتداء العام الدارسى • أغسطس
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