
 

 
 

 السادة األعزاء اولياء األمور/آباء طلبة المدرسة األبتدائية  د/ ارينز و هولتهيوزين 
 
فى هذه النشرة األخبارية ) ملخص ( للخطوات التى اتخذنها فى الفترة الماضية .   

 الباليت 

هولتهيوزن األبتدائية ود/  ىقام موظف
بناًء على عرض قدمته وكالة  ارينز 
تسويق حول شعار المدرسة االبتدائية 
باختارمعا شعارالمدرسة الجديدة وهو 

ليت . ونحن فخورون بتقديم االب
 شعارالمدرسة الجديدة الباليت : 

الباليت الجديدة وهى : مريم فان در هيدن  ةوفى نفس الوقت نود تقديم مدير  

الجديد سابدأ كمديرة جديدة للباليت . وقد قمت بالتعرف بمعظم الموظفين فى المدرستين . واريد  أعتبارا من العام الدراسي
ان اقدم نفسى بايجاز اليكم . أنا اسمى مريم فان در هيدن وانا مقيمة فى سانت اسيدورس هوفا ، مع زوجى وثالثة اوالد  . 

عملت فى  2010 الى و حتى 1996بالعمل كمدرسة  وابتدأ من  1994وقد قمت فى 
كنت مديرة فى مؤسسة كيندر . وقبل بداية  2010لوسر كمدرسة ونائبة للمدير . ومنذ عام 

عملى فى سانت بونيفاتيوس كنت مديرة لمدرسة بورس . ولقد استمتعت بالعمل فى جميع 
المدارس وواجهت كثيرا من التحديات وهذا يعنى بانى فى التعليم اشعر بانى فى مكانى . 

لدت ونموت فى هاكسبرخن وسكنت فترة طويلة بجوار مدرسة د/ارينز . وانا ولقد و
ساقابلكم وساتحدث معكم فى ملعب المدرسة او فى جوار المدرسة او فى المدرسة . حتى ان 

 نستطيع الكالم مع بعض فى المستقبل بسهولة. 

رهاى للعمل واود ان انتهز هذه الفرصة لشكر كل من مريم هافركاتا والزولينز وهنرى في
الذين قاموا به فى العام الماضى فى سبيل األندماج . وسنقوموا سويا ببناء مدرسة كثيرة 

   األلوان فى هاكسبرخن وانا متحمسة لهذا الغرض.

 (IKC) مركز رعاية  الطفل المتكامل 

ل للباليت . وفى مركز وقعت مؤسسة كيندر خطاب نوايا مع مؤسسة الرحمة لرعاية األطفال ألنشاء مركز لرعاية متكام
الرعاية المتكامل للباليت يتحدان )هولتهيوزين و د/ارينز ( فى التعليم وكذلك مع الرعاية )مؤسسة الرحمة بالطفل( . 

وباألضافة الى التعليم  ستحتوى الباليت على مساحة لرعاية األطفال الصغار وكذلك خارج المدرسة . توقيع خطاب النوايا 
على األخبار ، سنخبركم ث التى سيتم فيها تفصيل العملية بأكملها  حتى األفتتاح . بمجرد حصولنا هى بدأ عملية البح

 بالتأكيد 
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 نادي رياضي

استعداًدا لمذكرة إطارالعمل ، قدم عضو المجلس بلدية هاكسبرخن اقتراًحا إلى المجلس التنفيذي لبناء صالة لأللعاب 
يورو سنويا . يمكن  31000رياضية في المدرسة الجديدة . ويعنى هذا تكاليف اضافية لبلدية هاكسبرخن تبلغ حوالى ال

)انقر هنا  2022قراءة اقتراح عضو المجلس المحلي على الموقع اإللكتروني لبلدية هاكسبرخن وفي الوثيقة اإلطارية لعام 
 kadernote 2022)  ( 2022( للحصول على وثيقة إطار العمل لعام

2022اإلطارية لعام   قريباً المقترحات الواردة في الوثيقةالبلدية سيناقش المجلس التنفيذي ومجلس    

  تواريخ مهمة 

جلسة استماع للمذكرة األدارسة لبلدية هاكسبيرخن 2021يونيو  28في   .  

النظر فى المذكرة اإلدارية لبلدية هاكسبيرخن 2021يونيو  14في  .   

 

 نظرة خلفية الى الدعوة المسائية المفتوحة لبلدية هاكسبرخن

وة مفتوحة للحضور في المساء لمناقشة حول المدرسة الجديدة وذلك للمقيمين في يونيو نظمت بلدية هاكسبرخن دع 14في 
 المناطق المجاورة لمدرسة د/ارينز األبتدائية ، الموقع الجديد للباليت . 

 ونود ان نخبركم ايضا بالمعلومات التى تمت مشاركتها خالل هذا المساء .

علومات تتكون ورقة الميونيوو.  14خبارية لالندماج ، ستجد وورقة المعلومات للمساء المفتوح بتاري   في مرفق النشرة اإل
 من عدة صور.

 منطقة التخطيط ونقاط المغادرة

تحت عنوان ومنطقة التخطيط ونقاط المغادرةو سترى صورة من القمر الصناعي لمحيط المدرسة االبتدائية د/ارينز 
تظهر المنطقة مخططة باللون البرتقالي في صورة القمر الصناعي. والمدرسة األبتدلئية هولتهيوزن .و   

منطقة المخطط هى الموقع األجمالى / المساحة األجمالية التى تم توفيرها لبناء المدرسة الجديدة الباليت وربما ايضا صالة 
 األلعاب الرياضية . 

إلى منطقة الخطة ، يمكنك قراءة عدد من نقاط البداية / نقاط االنطالق للمدرسة الجديدة التي سيتم بناؤها باإلضافة   

 التخطيط العمراني / المرور

تلفة المخططات )الخرائط ( .تحت عنوان التخطيط العمرانى / المرور ، سترى مخ  

 توضح المخططان العلويين كيف ستعمل تدفق حركة المرور المنطقية للدراجة )على اليسار(

 والسيارة )على اليمين(.

تظهر ط المدن بجانبها .ستجد أدناه صورة للوضع الحالي مع رسم من قبل مخطيد في الوضع الجد   

اب ، وصالة لأللعاب الرياضية ، ومبنى صورة الوضع الحالي للمباني الثالثة القائمة ، ومبنى عمل الشب  

سيتم هدم هذه المباني الثالثة إلفساح المجال للمدرسة الجديدة وربما صالة األلعاب الرياضية .د/ارينز .   

 

https://www.haaksbergen.nl/Kadernota2022


 

  تقالي واألصفر في أي  جزء من المخطط يمكن بناء لمدرسةيظهر رسم المخطط الحضري باللونين البر

 الجديدة وربما صالة األلعاب الرياضية .

 التخطيط العمراني

نظر األول الموان والتخطيط العمرانيو ستجد أربعة مناظر للوضع الحالي والجديد المحتمل . تحت عن  

تعطي المناظر الثالثة األخرى فكرة عن االحتماالت إذا كان يوضح الوضع الحالي للمباني الثالثة .   

ة كيندر بناء مدرسة  بطابقين ، ألن هذا تفضل  مؤسسالبناء سيحدث في طبقة واحدة و / أو في طابقين   

تظهر الصالةيوفر في النهاية مساحة أكبر على الموقع ويمكن تحقيق صالة ألعاب رياضية متكاملة .   

لمحتملة في المناظربخطوط سوداء .الرياضية ا  

 التخطيط

 تم وضع عملية المبنى الجديد واألجزاء المختلفة من هذه العملية في خطة اى جدول زمني من قبل 

شهر المقبلة في هذا التخطيط ، يمكنك أن ترى ، من بين أمور أخرى ، أن البلدية ستعمل في األالبلدية.   

 مختلف الدراسات الضرورية لتغيير تقسيم المناطق .

 عملية

في الجزء العلوي من الجدول الزمني توجد لحظاتأخيًرا ، تتبع هذه العملية جدول زمني للعملية .   

متى. في هذا الجدول الزمني يمكنك أن ترى ماذا و2021يونيو  14معلومات مختلفة ، بما في ذلك يوم   

 يمكنك توقع المعلومات من البلدية .

 

 األنتقال

بالمدرسة االبتدائية د/ارينز يعمل األطفال على موضوع األنتقال . 2-1في المجموعة   

لقد بدأوا هذا الموضوع بنقل األشياء األولى على عربة روضة أطفال 
 وساروا الى مدرسة هولتهيوزن 

بمجرد الوصول إلى هناك ، كان األطفال الصغار والزمالء األبتدائية . 
 من مجموعات األطفال في 

 انتظار الترحيب الحار.

 

 

 

 



 

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

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
عملية وسنقوم باتمام الخطة الزمنية .وسنقدم لكم نظرة فى الخطة الزمنية لعملية األندماج . ومع تقدم ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع التحيات  

 هنرى فيرهاى ، مدير المدرسة األبتدائية د/ ارينزبالنيابة .

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

. 

 

.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
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