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Z velikim veseljem in hvaležnostjo
vam sporočamo, da se tokrat
oglašamo že iz novih prostorov!
Odprtje novih šolskih prostorov
smo praznovali 28. februarja, ko so
nas s svojim obiskom počastili
predstavniki nemške organizacije
CED, ki je sponzor novega
šolskega poslopja: dr. Susanne,
predsednica, Dr. Faut, gospa Ema
in gospodični Tamara in Kristina.
Prireditvi se je pridružila tudi
Mojca Kodrič, predsednica, in
Tamara Bizjak, članica slovenskega Humanitarnega društva Luč Upanja, ki nam stoji ob
strani že od samega začetka našega delovanja. Slavju so se pridružili tudi predstavniki vaške
skupnosti, starši in številni drugi. Za naše učence je bil to prav poseben dan proslave, saj so se
dolgo pripravljali na slavje in nastop, kjer so odigrali drami v bengalščini in angleščini,
predstavili pesmi in plese ter imeli možnost nadeti prave kostume.

Nekaj utrinkov posebnega dogodka:

1. Obiski

CED
V veliko čast nam je, da je naša šola postala del CED-ove družine. CED ni samo sponzor
novih šolskih prostorov, ampak so tudi botri dvaindvajsetim našim učencem. Zelo smo bili
veseli, da so lahko tokrat z nami preživeli več dni. Za vse naše otroke so prinesli darila,
mehurčke, balone in barvice. Na prostornem dvorišču pa se naši otroci že igrajo s podarjenimi
žogami, kolebnicami in badbintonom. Skupaj s CED smo obiskali tudi domove naših otrok,
saj je pomembno, da razumemo, kako naši otroci živijo in na kakšen način jim lahko še bolj
celostno pomagamo.

DRUŠTVO LUC UPANJA
Tokrat sta nas s svojim obiskom razveselili kar dve
predstavnici Humanitarnega Društva Luč Upanja. Mojca
Kodrič, predsednica društva, je z nami ostala ves teden
in dobro spoznala naše delo, kar je zelo pomembno za
nadaljne sodelovanje Društva in naše šole.

Tamara pa je že naša stara znanka. Prvič nas je
obiskala, ko smo delovali komaj nekaj mesecev,
zatem pa skorajda vsako leto. Tamara je botra naši
deklici Soniyi, avtorica večine objavljenih
fotografij, ureja pa tudi našo internetno stran. Kljub
številnim svojim obveznostim, nam vedno priskoči
na pomoč, ko to potrebujemo. Hvala Tamara!

PROSTOVOLJCI
Le redko nas kdo tako preseneti
kot Mojca, ki je prišla v Piali
povsem sama, ne da bi se prej
povezala z nami. Res pogumno in
iznajdljivo dekle, sicer pa
študentka medicine in velika
ljubiteljica glasbe. Ker se je hitro
naučila bengalskih številk, je
lahko pomagala pri matematiki, na
veliki slovesnosti pa je otroke ob
petju spremljala z malo flavto. Na
fotografiji pa lahko vidite kar tri
Mojce na poti v Piali.
2. Posebni dnevi

V prvih dneh
novega leta,
ko je vreme
še
prijetno
hladno, sedaj
že
tradicionalno
organiziramo
športni dan. Otroci se pomerijo v teku, skakanju s
kolebnico, podajanju žoge in v ostalih igrah.
Najboljši dobijo tudi praktična darila, vsi
sodelujoči pa bogato malico.

Tudi letos smo z našimi najstarejšimi učenci
obiskali knjižnji sejem v Kolkati in z novimi
knjigami obogatili našo knjižnjico.

3. Poklicno usposabljanje: šiviljstvo in frizersko-kozmetični tečaj
Z novimi prostori smo dobili priložnost, da poleg osnovnega šolanja, ponudimo mladim
ženam in mamicam tudi poklicno usposabljanje. Tako smo v prvih mesecih leta začeli s
frizersko-kozmetičnim tečajem, z mesecem aprilom pa tudi s šiviljskim tečajem. Povezali
smo se z večjim salonom in SPA-jem v Kolkati, kjer bodo naše učenke lahko nadgradile
svoje znanje. V načrtu za prihodnje mesece pa je tudi računalniski tečaj, tečaj
opismenjevanja za odrasle in tečaj pogovorne angleščine. Želimo si, da bi se naša šola
razvila v izobraževalni center, ki bi bil občutljv za potrebe in želje vaščanov, hkrati pa
jih vzpodbujal k razvijanju novih znanj in uporabnih veščin.

4. Mednarodno sodelovanje
Številne šole in vrtci nam pomagajo na različne načine že
nekaj let. Z osnovno šolo Antona Tomaža Linharta
Radovljica smo naše sodelovanje tudi formalizirali s
posebnim dokumentomm s katerim smo sklenili
mednarodno prijateljstvo.
Presenetili pa so nas tudi
mali otroci iz nemškega
vrtca, ki so nam poslali
tole krasno fotografijo,
kako
s
papirnatimi
opekami
pomagajo
graditi našo novo šolo.

Hvala vsem, ki nam stojite ob strani. Piali Ashar Alo družina

