HAFTALIK VELİ BÜLTENİ – 16 HAZİRAN 2017
“Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil
diliyoruz.”
Öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz.

BABALARIMIZA...

VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR
İŞGÜNÜ TAKVİMİ
MEB tarafından onaylanmış olan 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı İş Günü Takvimimiz için
lütfen TIKLAYINIZ.
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılına 05 Eylül 2017 Salı sabahı yapılacak Açılış Töreni ile
başlıyoruz.

KİTAP SATIŞ
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı kitap satışlarımız 14 Ağustos – 16 Eylül 2017 tarihleri arasında
okulumuzda planlanmıştır. Kitap listelerimiz web sayfasında Temmuz ayında duyurulacaktır.

ÜNİFORMA SATIŞ
2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı için üniforma satışlarımız 14 Ağustos 2017 günü başlayacaktır.

E-FATURA
Okulumuz e-arşiv fatura sistemine geçmiştir. Bundan sonraki faturalarınız elektronik ortamda
düzenlenerek e-posta adreslerinize gönderilecektir.

TEŞEKKÜR
Düzenledikleri kitap değişim kampanyası ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz için hazırladıkları
hediyeler için okul aile birliğimize teşekkür ediyoruz.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU
Değerli Bilkentliler,
Spor Merkezi tarafından düzenlenecek olan Yaz Spor Etkinlikleri Programı aşağıda belirtilen
tarihlerde yapılacaktır.
1. Hafta: 19 – 23 Haziran
2. Hafta: 28 – 30 Haziran (3 gün)
3. Hafta: 03 – 07 Temmuz
4. Hafta: 10 – 14 Temmuz
5. Hafta: 17 - 21 Temmuz
6. Hafta: 24 - 28 Temmuz
Ayrıntılı bilgi ve kayıt formuna aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://stars.bilkent.edu.tr/basvuru/
Saygılarımızla,
Beden Eğitimi ve Spor Merkezi Yönetimi
ETKİNLİKLERİMİZ
SANAT GECESİ

9 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirdiğimiz Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali
Doğramacı ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Abdullah Atalar’ın katıldığı Sanat Gecemiz, her yıl olduğu
gibi sanata gönül vermiş öğrencilerimizin muhteşem gösterilerine ev sahipliği yaptı. İlk ve orta
okullarımız ile lisemizin öğrencileri bizleri piyano, viyolonsel, şiir, koro, orkestra, halk oyunu, step
performanslarıyla kendilerine hayran bıraktılar. Sanatın bütün dallarında, yurt içi ve yurt dışında pek
çok festivale katılan, yarışmalarda yüksek dereceler elde eden sevgili öğrencilerimizi dinlemek ve
izlemek hepimizi hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve
kurucumuz Prof. Dr. Sayın İhsan Doğramacı’nın ışığıyla, çocuklarımızla birlikte her alanda en iyiyi
hedefleyerek yol almaya devam edeceğiz.

Bu sanat dolu gecede emeği geçen bütün öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize ayrıca açılış ve
kapanışta muhteşem performansı ile bizleri destekleyen velimiz Sayın Ünüşan Kuloğlu’na
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Daha nice Sanat Gecelerine...
Gecemizi izlemek için lütfen TIKLAYINIZ.

RESİTALLERİMİZ

12.06.2017 günü Sayın Marina Rahmatulla’nın Viyolensel ve Piyano öğrencilerinin sunumlarını,
13.06.2017 günü Sayın Hatıra Emrahlı’nın piyano öğrencilerinin sunumlarını hayranlıkla izledik. Okul
öncesinden – Lise son sınıfa kadar becerilerini büyük bir heyecanla bizlere sunan Sevgili
öğrencilerimizi kutluyor, değerli öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz.

DANS VE JİMNASTİK GÖSTERİSİ
Ortaokul – İlkokul ve Okul öncesi öğrencilerimizin sundukları jimnastik ve modern dans gösterileri
gerek estetik açıdan gerekse öğrencilerimizin performansları açısından izleyenleri hayran bıraktı.
Öğrencilerimizi büyük emekler ile eğiten Sevgili Ebru Özer öğretmenimize çok teşekkür ederiz.

OKUL ÖNCESİ YIL SONU GÖSTERİSİ
16 Haziran Cuma günü karne günümüzde Okul öncesi

1 ve 2 grubu öğrencileri muhteşem

performansları ile kendilerine hayran bıraktılar.Sevgili öğrencilerimizi izlemek gurur vericiydi. Tüm
öğrencilerimize güzel bir tatil dileriz. Emeği geçen tüm öğremenlerimize teşekkür ederiz.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN PYP SERGİ KUTLAMASI VE SERTİFİKA TÖRENİ
4.Sınıf öğrencilerimiz PYP sergi sürecini tamamladılar ve bu başarılarını 15 Haziran Perşembe günü
ailelerine sundukları muhteşem konserle kutladılar. Konserin ardından PYP sertifikalarını alan
öğrencilerimiz; çalışma disiplinleri, akademik gelişimleri, sergiledikleri profille bizler gurur duyduk.
MYP yolculuklarına uğurladığımız öğrencilerimize başarılarının devamını diliyor, her birini ayrı ayrı
kutluyoruz.

Haftalık Bültenimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz…

