
 

  

     İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU OKUL ÖNCESİ GRUBU 

İLK GÜN PROGRAMI 

Sayın Velimiz, 

05 Eylül 2017 Salı günü okulumuzda yeni eğitim öğretim yılına tanışma etkinliğimiz ile başlayacağız. 

TANIŞMA ETKİNLİĞİ SAATLERİ 

Okul Öncesi 1 Grubu (5 yaş )10:00-10:40  

 

Okul Öncesi 2 Grubu (6 yaş) 11:00-11:40 

 

Okul öncesi sınıflarımız için Okul Açılış Programı aşağıdaki gibidir: 

• Öğrencilerin velileri eşliğinde sınıflarına geçmeleri, 

• Öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışması, 

• Öğrencilerin arkadaşları ile etkileşim etkinlikleri. 

• Öğrencilerin aileleri eşliğinde eve dönmesi. 

• 06.09.2017 Çarşamba sabahı tam günlük eğitim programımız uygulanacaktır. 

OKUL YÖNETİMİ 



 

Sayın Veli, 

2017 - 2018 Eğitim, öğretim yılında okul öncesi grubuna 

başlayacak olan öğrencimize sağlık ve başarı dileklerimizle, 5 

Eylül 2017 Salı günü tanışma ve 6 Eylül ilk gün programlarımızı 

paylaşmak istiyoruz. 

5 Eylül 2017 Salı günü, okulöncesi 1 ve 2 öğrencilerimiz anne 

ve babalarıyla kendi sınıflarında 40 dakikalık tanışma etkinliği 

yapacaktır ve ders bitiminde aileleri eşliğinde eve dönecektir. 

Okulöncesi 1 öğrencilerinin tanışma toplantısı; 

10:00 - 10:40 

Okulöncesi 2 öğrencilerinin tanışma toplantısı; 

11:00 - 11:40 

Bu derste öğretmenlerinizle tanışacak ve çocuğunuzun nasıl 

bir eğitim alacağı konusunda bilgi sahibi olacaksınız. 

Çocuğunuzun tüm okul materyallerini ve okul için gerekli olan 

yedek giysi(okuldan edindiğiniz yedek giysi çantasına 

yerleştirilmiş ve üzeri etiketlenmiş olarak), su termosu(çok 

büyük olmayan), sanat çantası, sanat önlüğü, ıslak mendil(8 adet 

büyük boy) gibi malzemeleri etiketleyerek tanışma günü 

getirmenizi ve çocuğunuzla birlikte isimlerinin yazılı olduğu 

dolaplarına yerleştirmenizi önemle rica ediyoruz.  

Tanışma günü, veliler çocuklarının alerji formu(doktor raporu 

eşliğinde), web sayfasında yer alan ve daha önce mail 

adreslerinize de iletilen veli bilgilendirme kitapçıklarını 

okuduğunuzu beyan eden formu, eve dönüş bilgisini beyan 

ettikleri formu doldurup, imzalayarak sınıf öğretmenlerine 

teslim edeceklerdir. 

Öğrencilerimiz 5 Eylül Salı günü okul giysileri ile okula 

gelecektir. 

6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 09:00 ‘dan itibaren 

öğrencimiz okul giriş kapısında isminin yazılı olduğu noktada sıra 

olacak ve sınıf öğretmenleri tarafından sınıfa alınacaktır. 

6 Eylül gününden itibaren tüm gün öğrencilerimiz arkadaşları 

ve öğretmenleriyle uyum programı çerçevesinde yapılacak olan 

etkinliklerle yeni okul yaşantısına adım atacaktır, bu nedenle 

velilerimiz okul içinde bulunamayacaktır. 

Ailesi tarafından alınacak olan öğrenciler, 16:00’ de ailesine, 

servisle alınacak olan öğrenciler ise 15:50 – 15:55 saatleri 

arasında servislerine öğretmenleri tarafından teslim 

edileceklerdir. 

Saygılarımızla 

Okul Öncesi Öğretmenleri 



6 EYLÜL Çarşamba Günü Programı 

09:00 LİLA SINIF 

09:15 KIRMIZI SINIF 

09:30 SARI SINIF 

09:45 MOR SINIF 

10:00 TURKUAZ SINIF 

10:15 YEŞİL SINIF 

10:30 BEYAZ SINIF 

 


