Hikaye Gecesi 10 Kasım 2017
Gece'nin konusu " Cesur ve yürekli "
Friesenberg ve Borrweg Okulları, Saat 19:00 – 20:30 arası
Her sene olduğu gibi bu senede ebevynler meclisi öğretim üye'lerinin yardımı
ile bir Hikaye gecesi organize ediyor. Hikaye okumada yada diğer
meşgalelerimizde sizin yardımlarınızı bekliyoruz.
Hikayeler üçer set olarak 20 dakika sürecek ve aralarda 15 dakikalık mola
verilecektir.
Okuma gecemizin sonunda konumuza uygun olarak mola alanın'da harfli çorba
ikram edilecektir. Mangal alanın'da gerekli malzemeler hazır bulunmaktadır (yenilecek sucuk, sosis vs. lütfen
kendiniz temin edin).
Hikaye metni getireceklerin, 24 Eylül 2017'ye kadar www.elternrat-am-uetliberg.ch internet sayfası üzerinden
bize bildirmelerini rica ediyoruz. Aynı şekilde okuma gecemizde bize herhangi bir yardım'da yada katki'da
bulunacaklarında yukarıdaki internet sayfası üzerinden bizimle irtibata geçmeleri rica edilir.
www.sikjm.ch sayfası üzerinden farklı hikaye fikirlerine ulaşabilirsiniz.
YENI: 19 Eylül 2017 Saat 19:30'da başlayacak olan Workshop'umuzda sizleride aramızda görmekten
memnuniyet duyarız. Fikirlerimizi sunabileceğimiz, beraber hikayelere göz atabileceğimiz güzel bir akşam bizi
bekliyor olucak. Adres: Kafi Sorglos, Schweighofstrasse 209, Zürich

Hikaye Gecesi 10 Kasım 2017
Gece'nin konusu " Cesur ve yürekli "
Friesenberg ve Borrweg Okulları, Saat 19:00 – 20:30 arası
Her sene olduğu gibi bu senede ebevynler meclisi öğretim üye'lerinin yardımı
ile bir Hikaye gecesi organize ediyor. Hikaye okumada yada diğer
meşgalelerimizde sizin yardımlarınızı bekliyoruz.
Hikayeler üçer set olarak 20 dakika sürecek ve aralarda 15 dakikalık mola
verilecektir.
Okuma gecemizin sonunda konumuza uygun olarak mola alanın'da harfli
çorba ikram edilecektir. Mangal alanın'da gerekli malzemeler hazır
bulunmaktadır (yenilecek sucuk, sosis vs. lütfen kendiniz temin edin).
Hikaye metni getireceklerin, 24 Eylül 2017'ye kadar www.elternrat-am-uetliberg.ch internet sayfası üzerinden
bize bildirmelerini rica ediyoruz. Aynı şekilde okuma gecemizde bize herhangi bir yardım'da yada katki'da
bulunacaklarında yukarıdaki internet sayfası üzerinden bizimle irtibata geçmeleri rica edilir.
www.sikjm.ch sayfası üzerinden farklı hikaye fikirlerine ulaşabilirsiniz.
YENI: 19 Eylül 2017 Saat 19:30'da başlayacak olan Workshop'umuzda sizleride aramızda görmekten
memnuniyet duyarız. Fikirlerimizi sunabileceğimiz, beraber hikayelere göz atabileceğimiz güzel bir akşam bizi
bekliyor olucak. Adres: Kafi Sorglos, Schweighofstrasse 209, Zürich

