HAFTALIK VELİ BÜLTENİ – 30 EYLÜL 2016

Sorgulama Ünitesi Bültenlerimiz için lütfen TIKLAYINIZ.

VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Değerli Velilerimiz,
2016-2017 Eğitim öğretim yılının sağlık başarı ve huzurla geçmesini diliyor ve okulumuzun
daha güvenli olabilmesi için uygulamalarımızda yapılan değişiklikleri sizlerle paylaşmak 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 gidene kadar öğrencimize birinin eşlik etmesine
izin verilmeyecektir.
Her sabah ortaokul, ilkokul kapıları 8:30, okul öncesi kapıs ise 8:20’ ye kadar açık
olacak, bu saatten 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.
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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.
Çocuğunu okuldan alan velilerimizin Köker Turizm yetkililerini arayarak o gün için
servis kullanmayacağını belirtmeleri gerekmektedir.
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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 3 Ekim
tarihinden sonra giriş katında yer alan veli görüşme odasında yapılacaktır.
Velilerle Çok Amaçlı Salon ya da başka bir alanda yapılacak olan etkinliklerde
katılımcı listesi Sn. Orhan Sal’a iletilecek ve geçiş kontrolü yapıldıktan sonra okula giriş
yapılabilecektir.
Hafta içi akşam ve hafta sonu kurslarına katılan öğrencilerin çalışma sürelerinde
velilerimiz okul içinde bekleme yapmayacaktır. Öğrencinin etkinlik saatinin bitiminde okul
bahçesinden alabilirsiniz.
16:10 da tüm öğrencilerimiz okuldan çıkış yapacaktır. Okul bahçesinde velilerimiz ve
öğrencilerimiz bekleme yapmayacaktır.
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 - Evren Özbayraktar 0535 542 46 43
Kıyafet, kitap ve servis konusunda olası sorunların sizlerin okula gelmenize gerek kalmadan
çözülebilmesi için gerekli önlemler alınmıştır, ancak mutlaka okula gelmenizi gerektiren bir
durum söz konusu olduğunda, Sn. Orhan Sal’ın bulunduğu kapıdan Cumartesi günü giriş
yaparak gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Alış-veriş sonrası Sn. Orhan Sal’a bilgi vererek
çıkabilirsiniz.
Okul güvenlik görevlilerimiz okul yönetiminin aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür.
Bu nedenle uyarılarını dikkate almanızı önemle rica ediyoruz.

Tüm okullarda güvenlik tedbirleri doğrultusunda planladığımız kuralların uygulanması için
vereceğiniz destek ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz.

HAFTASONU KURSLARI
Haftasonu kurslarımız 8 Ekim Cumartesi günü başlayacaktır.
OKUL SAATLERİ
2015-2016 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
Arttırılan güvenlik önlemleri kapsamında 30 Eylül tarihinden itibaren stickersız araçların
üniversite kampüsümüze girişine izin verilmeyecektir. 2016-2017 Yılı için araç stickerı almak
isteyen velilerimiz, ilkokul giriş kapısı güvenlik görevlimiz Sayın Orhan Sal’a başvurabilirler.
İŞGÜNÜ TAKVİMİ
2016-2017 Öğretim yıllı iş günü takvimi için lütfen TIKLAYINIZ.

İşgünü takvimimizde de belirtildiği üzere 28 Ekim tarihinin öğrencilerimiz için tatil olduğunu
hatırlatmak isteriz.
PDR GÖRÜŞMELERİ
Bu sene okulumuzda PDR uzmanlarımız ile veli görüşmeleri Salı günleri 8:30- 11:30 ve
Perşembe günleri 12:15-16:15 saatleri arasında yapılacaktır.
Uzmanlarımız
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görüşmeler

ve

Diğer gün ve saatlerde PDR
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gözlemleri

üzerine

yoğunlaşacağından, görüşme günlerine uyulması konusunda desteğinizi rica ediyoruz.
MÜZİK BURSU EĞİTİMLERİ
Müzik bursu sınavını geçerek bu eğitime hak kazanmış öğrencilerimizin çalışmaları 3 Ekim
tarihinden itibaren belirlenen saatlerde başlayacaktır.

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 7 Ekim
2016 Cuma 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.

OAB OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ
Sayın Velilerimiz,
23. Olağan Genel Kurulumuz, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 2 Ekim 2016 Pazar
Günü Saat 11:00’da çoğunluk aranmaksızın Okulumuz Çok Amaçlı Salonu'nda toplanacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
İlkokul OAB Yönetim Kurulu Başkanlığı
GÜNDEM
1. Açılış, katılım cetvelinin imzalanması ve divan başkanı ile katipten oluşan Divanın seçimi
2. Saygı Duruşu ve Divana Genel Kurul Tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi
3. Açılış Konuşmaları: Okul Yönetimi ve OAB Yönetim Kurulu Başkanlığı
4. Seçime Katılacak Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Adaylarının ve Listelerin
Divan’a bildirilmesi süresinin başlatılması
5. 22.Dönem Faaliyet Raporunun Sunulması İlkokul OAB Yönetim Kurulu adına Sayın K.Koray
ŞEŞENOĞLU
6. 22.Dönem Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması İlkokul OAB Denetleme Kurulu Başkanı
Sayın Murat HAHOLU
7. 22.Dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun İbrası
8. Bir Önceki Dönemde Emeği Geçen Tüm Üyelerimize Teşekkür Edilmesi
9. Divan’a bildirilen seçime katılacak Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Adaylarının
ve Listelerin okunması ve adayların tanıtımı
10. 23.Dönem Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek
Üyelerinin Seçimi
11. Dilekler ve Kapanış

YENİ VELİLERİMİZE EĞİTİM FELSEFEMİZİ TANITAN TOPLANTI
Yeni velilerimize okulumuzun uluslararası müfredat çerçevesini ulusal eğitim programımıza nasıl
entegre ettiğimizi ve okulumuzun PYP (İlk Yıllar Programı) sürecindeki yolculuğunu içeren bir
toplantı yapılacaktır. 07 Ekim 2016 Cuma günü 14.30-16.00 saatleri arasında “Veli Görüşme
Odası”nda yapılacak bu toplantıya tüm yeni velilerimizi bekliyoruz.

EKİM AYI ÇALIŞMALARIMIZ
2 EKİM

23. Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı ÇAS Saat:11:00

3 EKİM

Bireysel veli randevularının başlangıç tarihi

3 EKİM

1.Sınıf Öğrencileri ile Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)

4 EKİM

2.Sınıflar sağlıklı yaşam yürüyüşü

5 EKİM

2. Sınıf öğrencileri için veli sunumu – Dr. Görkem Gürsoy 10:00- ÇAS

5 EKİM

3.Sınıf Öğrencileri ile Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)

6 EKİM

4.Sınıf Öğrencileri İle Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)

7 EKİM

Okulumuza yeni kayıt yaptıran velilerimiz için PYP tanıtım toplantısı
(Veli Görüşme Odası Saat 14:30)

8 EKİM

Hafta sonu kurslarının başlaması

10 EKİM

1.Sınıf Öğrencileri İle Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)

10 EKİM

Sınıflarda yeni yıl takvimi için fotoğraf çekimi yapılması

10 EKİM

Hafta içi okul sonrası takım çalışmalarının başlaması

11 EKİM

2.Sınıf Öğrencileri İle Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)

12 EKİM

3.Sınıf Öğrencileri İle Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)

13 EKİM

4.Sınıf Öğrencileri İle Toplantı ÇAS (9. Ders Saati)

14 EKİM

Sorgulama bülteninin yayımlanması

DEMOKRASİ OKULDA BAŞLAR
Bir yönetim şekli olan demokrasi, insanın sadece insan olmasıyla edindiği hak ve hürriyetlerini
kullanma imkânı tanır. Demokratik bir toplum olmak için de bireysel ve toplumsal olarak demokrasi
bilincini oluşturmak, demokrasiyi bir yaşam biçimine dönüştürmek gerekir. Bu nedenle demokratik
değerleri benimsemiş, kültürel farklılıklara duyarlı, özgür, eleştirel düşünen ve problem çözme
becerisine sahip bireyler yetiştirmek okulların görevidir. Sosyal bir yaşam alanı olan okullarda
demokrasi kültürü, bireylere yaşam deneyimleri yoluyla aktarılması ile sağlanabilir. Bilkent İlkokulu
olarak bizler de, eğitim-öğretim etkinliklerinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini
geliştirerek demokratik bir toplumun gereği olan değer, tutum ve davranışları kazandırmayı
hedefliyoruz.

YOGA DERSİ
Sayın Velilerimiz,
Günümüzde çoğu zaman en az yetişkin insanlar kadar çocuklar da yoğun bir stres ve rekabet
ortamında yaşamak zorunda kalıyorlar. Okula yeni başlayan çocuklar için çocuk yogası dersleri daha
çok dinlenmeyi, gevşemeyi, rekabetsiz ve kendini ıspatlama çabası olmadan keyifli bir zaman
geçirmeyi amaçlar. Bunları amaçlarken aynı zamanda da çocukların bedensel hareket kabiliyetini
geliştirmeyi, doğru nefes alıp vermeyi, doğru duruş ve oturuşun esaslarını çocuğa öğretmeyi
hedefler. Yogada her çocuk hareketi ve duruşları kendi yapabileceği kadarıyla yapar ve bu nedenle

başarılı olma kaygısı taşımaz. Nasıl sanat, spor ve diğer sosyal aktiviteler çocukların gelişiminde,
büyümesinde, bedensel ve ruhsal olarak daha sağlıklı olmalarında fayda sağlıyorsa, yapılan düzenli
yoga da çocukların bedensel ve ruhsal sağlığını odenli olumlu yönde etkiler. Çünkü okulumuzda
yaptığımız çocuk yogası içinde rekabetsiz spor, sanat, yaratıcılık, sosyallik, oyunlar, hikayeler ve
eğlenceli bir eğitim anlayışı barındırır. Bir insanın sağlıklı olarak nitelendirilebilmesi için fiziksel,
zihinsel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olması gerekmektedir. İşte tam bu noktada da yoga bu dört
ana sağlık hedefini aynı anda kapsamı altına alır ve dengeler.
Erken yaşlarda başlayan ve düzenli yapılan yoga çocuklarda sıkça görülebilen hiperaktivite,
öğrenim güçlüğü, denge problemleri, uykusuzluk, korku ve özgüven problemleri, kararsızlık, öfke,
stres, sindirim sistemi sorunları, yeme bozuklukları, kabızlık, astım ve sedef gibi bir çok problemi
önleyici hatta giderici bir etki gösterebilir.
Yogadaki esneme, güç ve denge duruşları, doğru nefes alma ve gevşeme teknikleri büyüklerde
olduğu gibi çocuklarda da bir çok sıkıntıyla başa çıkabilmeyi sağlar. Ayrıca yoga derslerinde
oyunlar ve hikayelerde sıkça güzel ve olumlu duygular ön plana çıkartıldığı için çocuklarda sevgi,
saygı, uyum ve denge duyguları gelişir.
Çocuk Yogasının Bedensel ve Zihinsel Gelişim Açısından Hedefleri:
-Çocuklara küçük yaşta doğru nefes almayı, doğru duruş ve oturuşu öğrenmelerinin yanı sıra
nefesle birlikte yapılan yoga duruşları sayesinde daha esnek, daha güçlü ve daha sağlam bir bedene
sahip olabilileceklerini deneyimletmek.
-Çocuklara kendilerini rahatlatabilecekleri ve iyi hissedebilecekleri anlar yaratabilecekleri
konusunda farkındalık yaratmak.
-Yogada yapılan nefes çalışmaları ve yoga hareketleri onlara esnek, güçlü ve sağlam bir vücut
sağlamanın yanı sıra iç organlarının ve salgı bezlerinin de daha düzgün çalışmasını ve dolayısıyla
daha sağlıklı, kaliteli ve mutlu bir hayata adım atmalarını sağlar.
-Daha kolay öğrenme ve yeni şekillerde öğrenmek için olumlu düşünce ve motivasyonu kazanır.
-Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmek.
-Konsantrasyon, odaklanma ve dikkati geliştirmek, öğrenme becerilerini desteklemek.
-Kendine güven, saygı ve disiplin geliştirirmek.
-Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmek, ifade etmelerine ortam yaratmak.
-Anatomi ve fizyolojiyi öğretmek.
Çocuk Yogasının Sosyal Gelişim Açısından Hedefleri;
-Yarışma stresi olmadan, kazanma ve kaybetme kaygısı oluşturmadan, kendileri ve çevreleri için
farkındalık geliştirmeyi, kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenirler.

-Yoga yarışmacı değil, tamamlayıcı ve dengeleyicidir.
-Kaygıdan uzak, huzurlu ve keyifli bir aktivite sağlar.
-Yoga derslerinde rekabet, olumsuz düşünceler, yarışma, kaygı ve stres olmadığı için çocuklar
huzurlu ve keyifli bir süreç yaşarlar.
Çocuk Yogasının Duygusal Açıdan Hedefleri;
-Temelinde sevgi, saygı ve birlik duygusu vardır. Bu nedenle sevgi, öz saygı ve başkalarına
saygıyı temel alan, verimli, yapıcı, dengeli ve olumlu düşüncelerle oluşturulan bir hayat için
yöntemleri öğretir.
-Kendini sevip, kendi özelliklerini sevip kendisiyle barışık olmayı bu sayede çevreleriyle ve
dünyayla barışık olmayı amaçlar.
-Olumlu düşünceleri ve iyi duyguları ön plana çıkartır.
Çocuk yogasında ideal yaş grubu 4-12 dir. Haftada 1-2 ders yapılması önerilir. Çocuklar rahat
kıyafetlerle ders yaparlar. Malzemeler yoga matları, yumuşak hayvanlar, balonlar, yastıklar ve
örtülerdir. Derslerin sonunda çocuklara uygun dinlendirici müzikler dinlenir ve gevşeme teknikleri
uygulanır. Dersler hikayeler ve oyunlarla birlikte uygulanır.
Kaynaklar:
www.yogaevim.com
http://www.yogalin.com.tr/cocuklar-icin-yoga/

DİL BAYRAMI
1932’deki ilk Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül, ülkemizde “Dil Bayramı” olarak
kabul edilmiştir. 82. Yılında Dil Bayramımız kutlu olsun.

RESİM YARIŞMASI
Aşağıda detayları bulunan resim yarışması için istekli bütün öğrencilerimizin resimlerini bekliyoruz.
Resimler resim öğretmenlerimize teslim edilecektir.
KONU: VAKIF EMEKLİLİK 2. KUMBARA TASARIM YARIŞMASI
“HAYALİMDEKİ KUMBARA “
TEKNİK: SERBEST
BOYUT: 27cm-30cm veya 42cm-45cm
DÜZEY: 1.2.3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİ
SON TESLİM TARİHİ: 14 Ekim 2016

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

