Head Tallinna Saksa Gümnaasiumi lapsevanemad!
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Tänu teie abile jõudsid kooli 30 uut tahvelarvutit Lenovo Yoga Tablet 2 Android
1050 koos kaantega. Õpetajad on saanud vastavad koolitused ning ette on
valmistatud palju põnevaid ja harivaid tunni teemasid. Kogu koolipere on
tahvelarvutite eest väga tänulikud.

Sellel õppeaastal on koolis palju uutmoodi. Kool on saanud endale uue direktori
Kaarel Rundu ning arendusjuhi Erik Joasaare, kellel on palju põnevaid ideid ning
suur tahe neid ellu viia.
Selleks on välja töötatud kooli uus visioon nii sõnas kui pildis:
Tallinna Saksa Gümnaasiumi tulevikuvisioon. Roheline kool
http://bit.ly/tsg_visioon
SOOVITAME KINDLASTI LUGEDA!
Tallinna Saksa Gümnaasiumi Sihtasutusel on hea meel tõdeda, et kool on võtnud
eesmärgiks meie laste elukeskkonda parandada. Sihtasutusel on väga hea
koostöö kooliperega ning me soovime toetada koolis toimuvaid uuendusi.
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parendamises, jalgrattaparkla loomises, liiklusväljaku ehitamises. Nii soetame
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saaksid

peale

kehalise

kasvatuse tunde end kenasti ära kuivatada.
Seega palume teil toetada Tallinna Saksa Gümnaasiumi Sihtasutust õppeaastas
25 euroga, nii saame koos ühised eesmärgid ellu viia.
Kuna uuendused on mastaapsed ja nõuavad palju energiat, aega ning ressursse,
siis kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kes tunnevad endas soovi, tahet ning
võimalusi Sihtasutust toetada hea nõuande või suurema summaga. Kui kellegi
ettevõte haakub kooli visioonist tulenevate ideedega, siis võtke julgelt ühendust
Sihtasutusega.
Usume, et koos saame muuta meie laste elukeskkonda tunduvalt
sõbralikumaks ja turvalisemaks!
Täname, et pika kirja kenasti läbi lugesite ning tutvusite kooli visiooniga!

Tallinna Saksa Gümnaasiumi Sihtasutus on kantud Tulumaksusoodustusega
sihtasutuste ja mittetulundusühingute nimekirja 01.07.2009 seisuga. Kõik
annetused kajastuvad tuludeklaratsioonis.
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Täname teid annetuse eest!

