
 

إھتمام ولذیكم سنة 98 إلى سنوات 8  من سنك كان  إذا   

ف الخیري التطوع بمجال "We Bloom” ویبلوم " الصیفي مشروعك ھو " 
أحیاءكم في خضراء  مساحات خلق  على قادرین مبدعین إلستضافة معا  تجمعنا . 
فضائكم ھو "ویبلوم"  لحیكم واھداءھا زراعتھا تودون نباتات لدیكم كانت اذا   

  

سنرسل إلیكم وبالتفصیل جمیع   انضموا الینا لخلق ھذا الفضاء االخضر الجمیل، 
 المعلومات واالمثلة اللتي یمكنكم اتباعھا. المشروع سیكون مكتمل في شھر یولیو.

  

 كیف یمكنني المشاركة و ایداع الطلبات؟

لكي تحصل على باقة المشاركة و للمزید من المعلومات المرجو التواصل معنا 
او االتصال بالرقم  emilybird@magic.co.ukعبر البرید اإللكتروني 

 .07401400101التالي:

" یمكنكم التواصل George Mitchellواذا كان لكم اوالد مسجلون بمدرسة " 
عبر البرید اإللكتروني 

charlotte.greaves@georgemitchellschool.co.uk 

 

 

ROZKWITAMY! 
 
Weź udział w letnim projekcie ‘Rozkwitamy’ kierowanym do wszystkich między 
8 a 98+ rokiem życia.  
 
Projekt ‘Rozkwitamy’ to zbiór wszelakich kreacji wykonanych ręcznie w celu 
stworzenia wyjątkowego ogrodu- instalacji w Twojej okolicy! Inspirując się tym 
co rośnie I żyje wokół nas zapraszamy Was do stworzenia prac do ogrodu i 
wymiany z innymi okolicznymi mieszkańcami.  
 
Osoby chętne otrzymają pakiet ‘Rozkwitamy’ z instrukcjami i przykładami. 
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Ogród rozkwitnie w lipcu, więcej szczegółów nieco później. Wymiany 
będą zorganizowane zachowując zasady dystansu społecznego w szkole 
podstawowej George Mitchell. 
 
Dołącz do nas i pomóż naszemu kolorowemu ogrodowi rosnąć! 
 
W jaki sposób dołączyć do akcji? 
• Aby otrzymać pakiet ‘Rozkwitamy’ lub dowiedzieć się więcej skontaktuj się z 

Emily Bird - emilybird@magicme.co.uk / 07401 400 101 
 
 
• Jeżeli Twoje dziecko już uczęszcza do szkoly George Mitchell, skontaktuj 

się z charlotte.greaves@georgemitchellschool.co.uk 
 

 

NOI INFLORIM! 

 

La parte la “Noi Inflorim”; un proiect de vara pentru orice varsta, de la copiii 
sub 8 ani pana la 98+. 

 

 “Noi Inflorim”  aduce impreuna  creatii faurite de mana pentru a crea o 
gradina unica in cartierul tau! Gandu-va la ceea ce crestem sau ingrijim, va 
invitam sa faceti un cadou simplu pentru cineva din comunitatea 
dumneavoastra . 

 

Noi va vom trimete un pachet cu instructiuni detaliate . Aceasta gradina va fii 
in plina floare in Iulie. 

 

Mai multe detalii vor urma. Schimburile vor fii coordonate in siguranta prin 
intermediul scolii primare George Mitchell. 

 

 

Alatura-te noua in cresterea acestei gradini colorate! 
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Cum ma pot implica? 

Pentru a primi pachetul sau pentru mai multe detalii,contactati Emily Bird -   
emilybird@magicme.co.uk / 07401 400 101. 

Daca copilul dumneavoastra frecventeaza George Mitcell , contactati 
charlotte.greaves@georgemitchellschool.co.uk 
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