HAFTALIK VELİ BÜLTENİ – 13 OCAK 2017
VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR
HASTA ÖĞRENCİLER
Hastalıkların biraz daha arttığı kış mevsimine girmiş bulunuyoruz. Özellikle bulaşıcı
hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla hastalık belirtileri (ateş, kusma, karın ağrısı, vs.) olan
öğrencilerimizin okula gönderilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz.
Hastalığı sebebiyle ilaç kullanımı devam eden öğrencilerimizin ilaç saatlerinin evde oldukları
saatlerde alınabilecek şekilde düzenlenmesine özen göstermenizi rica ediyoruz. Bu konu hem ilaç
alımının aksamaması hem de öğrencilerin yanlarında ilaç taşımalarını önlemek açısından önemlidir.

KARNE GÜNÜ PROGRAMI
20 Ocak Cuma günü karne programımız aşağıdaki gibidir. Öğrencilerimiz 20 Ocak Cuma Karne
günü serbest kıyafetle gelebilirler.
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KEK SATIŞI
18 Ocak Çarşamba günü lise öğrencilerimiz tarafından ev yapımı kek, börek ve çörek satışı
yapılacaktır. Öğrencilerimiz elde ettikleri gelir ile MUN çalışmalarına katılacaklardır. İlkokul 2,3
ve 4.Sınıf öğrencilerimiz yanlarında en fazla 10TL getirerek bu satıştan ürün alabilirler.

AKILLI SAAT KULLANIMI
İlkokul uygulamalarımız kapsamında öğrencilerimizin okula telefon getirmeleri yasaktır. Aynı
kurallar akıllı saat kullanımı için de geçerlidir. Bunun başlıca nedenleri;
 Öğrencilerimizin fazla radyasyona maruz kalmalarını önlemek,
 Sosyal ilişkilerinin olumsuz etkilenmesini önlemek,
 Ders sırasında ilgilerinin dağılmasını önlemek
 Bu yaştaki öğrencilerin maddi değeri yüksek olan bir cihazın sorumluluğunu alabilecek
olgunlukta olmamalarıdır.
Öğrencilerimizin bu kurala uymaları konusunda desteğinizi rica ediyoruz.

YARIYIL TATİLİ İÇİN OYUN VE OYUNCAK SATIŞI
Okul Öncesi Bölümü Girişinde Türk Beyin Takımı, Akıl oyunları ve oyuncakları satışı
yapılacaktır. Karnesini alan okul öncesi öğrencileri, velileri eşliğinde oyun ve oyuncak satın
alabilirler.
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TEŞEKKÜR...
Ağrı Patnos Konakbey köyü ilkokulu 4 A sınıfı öğrencilerinin eğitimine destek olacak ihtiyaçlar
değerli öğretmenlerinin girişimi ile bize iletildi. Okul Aile Birliğimiz aşağıda sizlerle paylaştığımız
listedeki malzemeleri hazırlayarak Ağrı’daki okula göndermemize destek oldu. Okulumuz ve
Ağrı’daki öğrenciler adına emeği geçen tüm Okul Aile Birliği üylerine teşekkür ederiz.

BİLKENT ÖĞRENCİLERİNDEN BİR DUYARLI EYLEM DAHA...
4. sınıf öğrencilerimiz LÖSEV çatısı altında tedavi gören Lösemili arkadaşları yararına kendi
hazırladıkları ürünleri satarak katkıda bulundular. Bu eylemde görev alan duyarlı öğrencilerimizi
kutluyoruz.

2.DÖNEM HAFTASONU KURSLARI
Haftasonu kursları konusunda bilgi almak için lütfen TIKLAYINIZ.

SERGİ GRUPLARI
Sergi konularını belirleyenler 4.Sınıf öğrencilerimiz birlikte çalışacakları sergi grupları ile
tanıştılar.
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OCAK AYI ETKİNLİKLERİMİZ
Bireysel Veli Görüşme Randevusu Verilmeyecektir.
4-C Sınıfından Dila Üreten, Zeynep Kutay Öğle Arası Dinletisi ÇAS
OAB Toplantısı
Lise Öğrencileri Kek Satışı
4-A Sınıfından Mustafa Ege Güler Öğle Arası Dinletisi ÇAS
1.Dönem Sonu Karnelerinin Verilmesi
Okul Öncesi 1 2. Gelişim Raporlarının Yayımlanması
Okul Öncesi 2/1.2.3.4. Sınıflar 3. Gelişim Raporlarının Yayımlanması
Okul Öncesi Bölümü Girişinde Türk Beyin Takımı Akıl Oyunları Satışı
Yarı Yıl Tatili

ETKİNLİKLERİMİZ
MÜZİK DİNLETİLERİ
Bu hafta öğle arası müzik dinletilerimizde;
Pazartesi günü 3-A sınıfından Ecem Aydın ‘Aşkın Beni Benden Etti’ adlı şarkıyı, Ahmet Kaan
Işık ise ‘Etüd’ adlı eseri sınıf arkadaşlarına sundular.

Perşembe öğle arasında ise 4-C sınıfından,
Arvin Matolon ‘Zulu War’ adlı eseri, Ozan Aydın ise ‘Arkadaşım Eşek’ adlı şarkıyı sınıf
arkadaşlarına sundular.

Sınıf arkadaşlarına yaptıkları keyifli sunumlar için öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.
ADA ALKAN’ın ATÖLYE ÇALIŞMASI
Boncuklarla yaptığı tasarım ürünler ile bizlere hoş bir sergi sunan 3-D sınıfı öğrencimiz Ada
Alkan, Salı günü okulumuz giriş katında uygulamalarıyla bizlere boncuklar ve yapım aşamaları ile
ilgili bilgi verdi. Sevgili öğrencimiz kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sunumu destekleyen
velimiz sayın Asuman Alkan’a da teşekkür ediyoruz.

TİYATRO GÖSTERİSİ
3. Sınıf öğrencilerimiz, “Kendimizi ifade etme yollarımız” temalı ünitemiz ile ilgili, 6 Ocak
Cuma günü bir tiyatro oyunu izlediler.
Sayın Haluk YÜCE’nin yönettiği Tiyatro Tempo ekibinin öğrencilerimize sunduğu “Uçmak
Özgürlüktür” adlı oyun ilgiyle izlendi. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesi’nden uçma
denemesini konu alan oyunda ayrıca, o dönemin sosyal-kültürel yapısı ve yakın tarihimizin günlük
geleneklerinden örnekler de sunuldu.
Oyun sonrasında oyuncular, öğrencilerimizin, oyunun içeriği, kullanılan teknikler vb konularında
sordukları birçok soruyu cevapladılar.

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
Öğrencilerimiz enerji tasarrufu haftası kapsamında yaptıkları etkinlikler aracılığı ile konuya
dikkat çektiler.

RESİM YARIŞMALARI
Konu: ”Bahçemdeki Çiçekler ” konulu resim yarışması
Kağıt Boyutu: 35*50 cm resim kağıdı
Teknik: sulu boya, pastel boya veya guaj boya
Yaş: 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencileri
Son Teslim Tarihi: 27 Mart 2017 Pazartesi (İlgili resim öğretmenine teslim edilmelidir.)

Önemli*

Sevgili velilerimiz,
Yarışma resminin katlanmadan, rulo yapılmadan bir dosya içinde ve arkasında öğrencinin adı,
soyadı ve sınıfı yazılarak teslim edilmesi önemle rica edilir.
Görsel Sanatlar Öğretmenleri

Konu: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma “İmece”

“Sevgili velimiz öğrencimize yarışma konusunu açıklarken işbirliği tutumunda yola
çıkarak açıklamanızı tavsiye ederiz. Konu ile ilgili zorlanan öğrencilerimiz Görsel Sanatlar
öğretmenlerine ulaşabilirler”.
Kağıt Boyutu: A4 boyutunda resim kağıdı
Teknik: pastel boya veya kuru boya
Yaş: Okul Öncesi 2 ve 1,2,3,4 sınıf öğrencileri
Son Teslim Tarihi: 31 Mart 2017 Pazartesi (İlgili resim öğretmenine teslim
edilmelidir.)

Önemli*

Sevgili velilerimiz,
Yarışma resminin katlanmadan, rülo yapılmadan bir dosya içinde ve arkasında
öğrencinin adı, soyadı ve sınıfı yazılarak teslim edilmesi önemle rica edilir.
Görsel Sanatlar Öğretmenleri

OKUL MECLİSİ KARARLARI
Okul Öğrenci Meclisimiz 06.01.2017 tarihinde yaptığı toplantıda şu kararları almıştır:
1.

Her kata bir öneri kutusu yerleştirilmesi ve bu kutuya gelen önerilerin öğrenci meclisi

tarafından düzenli olarak okunması/değerlendirilmesi (Kutuların hazırlanması ile ilgili çalışmalar
başlamıştır).
2.

Kitap bağışı kampanyası düzenlenmesi.
Bu kampanyanın iki şekilde yapılması düşünülmüştür.
• İhtiyacı olan bir okulun belirlenmesi ve ikinci dönemin başında toplanan bağış kitapların bu

okula ulaşımasının sağlanması.
• Sene sonunda, bitirilen sınıfta okunan, yıpranmamış kitapların, bir küçük sınıfa
aktarılmasının sağlanması.
3.

Kayıp eşya dolabının, okul idaremizin desteği ile alınacak kutularla düzenlenmesinin

sağlanması (Konu ile ilgili dilekçe meclis başkanımız tarafından yazılmış ve okul idaremize
verilmiştir).
4.

Okulumuzdaki büyük sınıf öğrencilerinin, küçük sınıflardan öğrencilerle etkileşimini

sağlayacak, okul kardeşliği projesi.

EKO-OKUL BÜLTENİMİZ
Eko-okul bültenimiz için lütfen TIKLAYINIZ.

