HAFTALIK VELİ BÜLTENİ – 8 EYLÜL 2017
OKUL MÜDÜRÜMÜZDEN...
Değerli Bilkent Ailesi,
2017-2018
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öğrencilerimize, destekleyici, yüreklendirici yaklaşımlarıyla öğrenmeyi sevdiren öğretmenlerimize,
bir çocuğun gelişiminin ve eğitiminin sorumluğunu tüm yüreği ile sahiplenmiş velilerimize ve
okulumuzun haberleşme sistemlerinden, temizliğinden, donanımından, düzeninden güvenliğinden
sorumlu görünmez kahramanlarına sağlıkla ve başarıyla geçecek güzel bir yıl diliyorum.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim öğretim hazırlıklarımız planlandı. Öğrencilerimizi etkin bir
öğrenme oratamında destekleyebilmek için;
Olumlu sosyal etkileşimler,
Planlama, uygulama, değerlendirme uygulamaları
Düşünerek çözebilecekleri problemler,
Öğrencilerimize yönelik geliştirici ortam düzenlemeleri,
Söyleşiler, geziler, sunumlar, projeler, yarışmalar, konserler, sergiler, sosyal sorumluluklar
planlayacağız. Biz yetişkinlerin en önemli görevi çocuklarımıza kendi yeteneklerini keşfedecek
ortamlar sağlamaktır. Öğrenerek bağımsızlaşmaya, düşünerek en iyi seçenekleri bulmaya ve
kendine güvenerek tüm yenilikleri kucaklamaya duyduğumuz inançla değerli kurucumuz Sn. Prof. Dr.
İhsan Doğramacı’nın ektiği tohumları geleceğe taşıyacağız.
Sevgi ve Saygılarımla,
Nazan AKIN
İDV Özel Bilkent İlkokul Müdürü

VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Değerli Velilerimiz,
2017-2018 Eğitim öğretim yılının sağlık başarı ve huzurla geçmesini diliyor ve okulumuzun
daha güvenli olabilmesi için dikkate aldığımız uygulamalarımızı sizlere hatırlatmak istiyoruz.
Çocuklarınızı sabah okula getirirken ve okul çıkışında alırken binanın ana giriş kapısına kadar
eşlik edebilirsiniz. Güvenlik görevlilerimiz Sn. Orhan Sal, Sn.İsmail Çilingir ve Sn. Halis
Sancak’ın bulunduğu giriş kapısından sınıfa kadar öğrencimiz kendileri gideceklerdir.
Her sabah okul öncesi rampalı yol kapısı 8:20’ye kadar, ilkokul ana giriş kapısı ve 1. sınıflar giriş
kapısı ise 8:30’ a kadar açık olacaktır. 8:30’dan sonra sadece ilkokul ana giriş kapımız (güvenlik
görevlimiz Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu kapı) açık tutulacaktır.
Okul tarafından hazırlanmasını istediğiniz belgeler olursa (öğrenci belgesi gibi) bir gün önceden
bölüm sekreterliklerine elektronik posta göndermeniz yeterli olacaktır. Hazırlanmasını
beklediğiniz belgeyi bir gün sonra ilkokul ana giriş kapısındaki (Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu
kapıdaki) evrak kutusundan alabilirsiniz.
Öğrenci okula geç kaldığında, ilk ders öğretmeni bölüm sekreterliklerine bilgi verecektir.
Öğrencilerimiz geç kağıdı almayacaklardır.
Gün içinde izin almanız gereken durumlarda sınıf öğretmeni ve bölüm sekreterliklerini
bilgilendirmeniz gerekmektedir. İzinli olarak okuldan ayrılış zamanı teneffüs ya da öğle
arasıdır. Ders sırasında ders akışını bozmamak için çıkış yapılmayacaktır. Çocuğunuzu okuldan
almak için geldiğinizde ilkokul ana giriş kapısında (güvenlik görevlimiz Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu
kapı) bekleyebilirsiniz. Çocuğunuz buraya gelecektir/getirilecektir.
Çocuğunu okuldan alan velilerimizin Köker Turizm yetkililerini arayarak o gün için servis
kullanmayacağını belirtmeleri gerekmektedir.
Rapor ya da doldurmanızı beklediğimiz belgeleri çocuğunuzun çantasında gönderebilirsiniz. Okul
öncesi ve 1. sınıflarda sınıf öğretmenleri, 2., 3. ve 4. sınıflarda ise öğrenciler kendileri bölüm
sekreterliklerine teslim edebilirler.
Okul öncesinden, 4. sınıfa kadar tüm düzeylerde, bireysel veli görüşmeleri 18 Eylül tarihinden
itibaren giriş katında yer alan veli görüşme odasında yapılacaktır.
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sürelerinde velilerimiz okul içinde bekleme yapmayacaktır. Öğrencinin etkinlik saatinin
bitiminde okul bahçesinden alabilirsiniz.
Kıyafet, kitap ve servis ile ilgili hizmetler için ihtiyaçlarınızı web sayfamızda ve aşağıda
paylaştığımız iletişim numaralarını kullanarak iletebilirsiniz.
Kıyafet Satış - Arzu Ünal 0535 349 03 04
Kitap Satış - Hamza Çakmak 0532 202 96 03
Köker Turizm - Sevilay Yılmaz 0534 890 44 11 / Evren Özbayraktar 0535 542 46 43
Okul güvenlik görevlilerimiz okul yönetiminin aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür. Bu
nedenle uyarılarını dikkate almanızı önemle rica ediyoruz.

Okul kurallarımızın uygulanması için vereceğiniz destek ve anlayışınız için teşekkür
ediyoruz.

HAFTASONU KURSLARI
Haftasonu kursları hakkında detaylı bilgilendirme gelecek haftaki bültenimizde yer alacaktır.
OKUL SAATLERİ
2017-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Okul Öncesi ve İlkokulumuz için ders saati sabah 08:20’de
başlayıp akşam 16:10’da sona erecektir. Öğrencilerimizin bu saatlere uyabilmesi için siz
velilerimizin göstereceği hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.
ARAÇ STICKERI
Bilkent Üniversitesi güvenlik uygulamaları gereği stickersız araçların üniversite kampüsümüze
girişine izin verilmeyecektir. 2017-2018 yılı için araç stickerı almak isteyen velilerimiz, ilkokul
giriş kapısı güvenlik görevlimiz Sayın Orhan Sal’a başvurabilirler.
İŞGÜNÜ TAKVİMİ
2017-2018 Öğretim yıllı iş günü takvimi için lütfen

TIKLAYINIZ.

SAĞLIK ONAM FORMU
Kayıt ve bilgilendirme toplantıları sürecinde doldurulması istenen Sağlık Onam Formunu okula
teslim edemeyen tüm velilerimizin doldurarak 13 Eylül 2017 Çarşamba gününe kadar okula
teslim etmelerini rica ederiz. Sağlık Onam Formu için lütfen TIKLAYINIZ.

ALERJİ BEYAN EDEN VELİLERİMİZİN DİKKATİNE
Çocuğu için alerjik durum bilgisi paylaşan tüm velilerimizin alerjiyi belgeleyen ve alerjik
reaksiyon durumunda izlenecek yol için önerileri kapsayan doktor veya hastane raporunu 18
Eylül 2017 Pazartesi gününe kadar beyan etmeleri gerekmektedir. Doktor tarafından acil
durumlarda ilaç ile müdahale edilmesi gerektiği belirtilen durumlar için, ilacın temini ve revire
teslimi veli tarafından önümüzdeki hafta içinde sağlanmalıdır. İlaç, üzerinde öğrencimizin ismi
ve kullanım şekli belirtilerek okul hemşiremiz Sayın Melike Orhan’a teslim edilmelidir. Rapor ile
belgelenmeyen alerjilerde doğabilecek problemlerden sadece velimiz sorumludur.

OKUL AİLE BİRLİĞİMİZDEN DUYURU

Sayın Velilerimiz,
16 Eylül Cumartesi günü saat 11:00-18:00 arası Geleneksel Döner Günümüz yapılacaktır.
Çocuklarınızla birlikte hepinizi güzel bir gün geçirmek için okulumuzun karşısındaki çim alana
bekliyoruz. Program broşürü ayrıca duyurulacaktır.
Okul Aile Birliği

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MSSF TİYATRO BÖLÜMÜ ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO
Üniversitemizin Tiyatro Bölümü’nün düzenlediği Çocuk Tiyatrosu kursları hakkında bilgi için
lütfen TIKLAYINIZ.
EYLÜL AYI ÇALIŞMALARIMIZ
13 Eylül
15 Eylül
16 Eylül
18 Eylül
18-22 Eylül
18-22 Eylül
19 Eylül
19 Eylül

Okul Aile Birliği Toplantısı
Kitap Satışlarının Son Günü
Döner Günü
Bireysel Veli Görüşmelerinin Başlaması
Hafta Sonu Kurs Kayıtları Haftası
İlköğretim Haftası
Yeni Velilerimiz İçin PYP Bilgilendirme Toplantısı
Gaziler Günü

YENİ ÖĞRETİM YILINA BAŞLARKEN
Güzel ve sağlıklı geçtiğini umduğumuz uzun bir tatilin ardından 2017-2018 Eğitim Öğretim
yılımıza başladık.

Sevgili öğrencilerimiz öğretmenleriyle birlikte ilk hafta düzenlenen “Uyum Semineri”nde okul
kurallarını, haklarını ve sorumluluklarını etkinliklerle gözden geçirdiler ve aramıza yeni katılan
arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşma fırsatı buldular.

Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve siz sayın velilerimize sağlıklı, başarılı, mutlu ve barış
dolu bir yıl diliyoruz.

SU ANALİZ RAPORLARI
Okulumuz sebillerinden alınan su örneklerinin analiz raporu için lütfen TIKLAYINIZ.

EKO-OKUL
Eko-Okul Bültenimiz için lütfen TIKLAYINIZ.

Haftalık Bültenimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz…

