
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
09.01.2012 Pazartesi 
 
11:30 SBS Motivasyon Gezisi  
Üsk.Amerikan Lisesi(8.sın) 
12:30 PTT Müzesi Gezisi (2,3.sınıf) 
15:50 8.sınıflar SBS (Fen/Sos) 
15:50 Piyano Okulu 
15:50 Basketbol Okulu 
 
10.01.2012 Salı 
  
09:00 Vitamin Deneme Sın. 6,7,8 
10:30 Yüzme (2.5.sınıflar) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik 
15:50 Dans Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
  
11.01.2012 Çarşamba 
 
10:30 Yüzme (1.sınıf)    
12:30 Tenis  (Anasınıf)         
15:50 8 sınıflar SBS kursu (Tr/Mat) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
  
12.01.2012 Perşembe 
  
10:00 Santral İst. İklim Değişikliği 
Sergi gezisi (4,5. sınııf) 
13:00 Panoroma 1453 Müz. gez. 1.snf) 
15:50 8.sın rand.veli topl. 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
 
13.01.2012 Cuma 
 
14:00 Binicilik Sporu 
Tanıtımı(6,7,8.sınıf) 
15:50 8.sın rand.veli topl. 
15:50 Satranç Okulu 
15:50 Keman Okulu 
15:50 Piyano Okulu 
 
14.01.2012 Cumartesi 
 
09:00 Randevulu veli toplantısı 
(1.sınıf) 
09:00 6 ve 7.sınıflar SBS kursu            
(Türkçe-Matematik) 
 

HAFTANIN   SÖZÜ 
 
Bir şeye kendini tamamen 
adadığında Tanrı da harekete 
geçer.  

Goethe 

Öğrencilerimiz Alp Kuş, Asena Ardaman’ın 
hazırladığı Aikido gösterisi büyük alkış 
aldı.  
  
Kostüm yarışmasında birbirinden güzel 
onlarca öğrencimiz çalışmalarını 
arkadaşları ve aileleriyle paylaştı. Harika 
kostümler bu sene yine partiyi süsledi. 
Yağız Aral bu yılda her zaman ki gibi çok 
özenerek hazırladığı kostümü ile 
erkeklerde birinciliği kazandı. Joker ve 
palyaço  konseptinin bir karması 
sayılabilecek kostümü ile büyüledi. Kız 
öğrencilerde ise Kiraz kızlar çalışması ile 
Melisa Dandin ve Danita Hullu birinci 
oldu. Aslında birbirinden güzel kostümleri 
ile birinciliğe hak kazanan bir çok kostüm 
vardı.  
 
Ancak birini seçmek juri içinde çok zor 
oldu. Onlara da gönüllerin birincileri 
demek hiç de yanlış olmaz. Kostüm 
yarışmasının ardından en eğlenceli ve 
heyecanlı anlardan birine gelmiştik. Noel 
baba tüm masaları dolaşarak öğrencilere 
hediyeler dağıtacaktı. Bu sırada yeni yıl 
pastamız geldi etrafında toplanarak yeni 
yıl ile ilgili en güzel dileklerimizi diledik ve 
pastayı  kestik.  
 
Dolu dolu, aralıksız süren eğlencenin son 
bölümünde ritm arttı. Tüm öğrencilerimiz 
dans pistinde doyasıya eğlendi.  
 
2011 yılının son eğlence buluşmasının 
sonunda okula dönüş vakti gelmişti. 
Öğrencilerimiz birbirlerinin yeni yılına 
kutlayarak servislerin yolunu tuttu. 
 

KOSTÜMLÜ YENİ YIL 
BALOMUZ 

                              
            ımsıcak, sevgi dolu bir yıla  
            Özel İstanbul Koleji ailesi olarak    
            hep birlikte merhaba dediğimiz  
              yeni yıl balomuzda 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 
doyasıya eğlendiler.  2012 yılının gelişini 
yeni umutlar, yeni hayaller ile oluşan 
büyüleyici atmosferini masalsı bir şölen 
ile kutladılar. Geride bırakılan yıla 
bakıldığında hissedilen hüzün, yeni yıla 
duyulan coşku ile karmaşık duygular 
uyandırır yılın son günlerinde insanın 
yüreğinde. Yeni hedefler belirlemek, var 
olan hedefleri yükseltmek için  yeni bir 
motivasyon kaynağıdır adeta merhaba 
dediğimiz yeni yıl. Bu merhabayı birlik 
duygusu ile seslendirdiğimiz yeni yıl 
balomuz yemek, ardından anasınıfı ve 1. 
sınıf öğrencilerimizin hazırladığı 
gösteriler ile başladı. İkinci sınıf 
öğrencilerimizin mumya oyunu 
görülmeye değerdi. Öğretmenlerimiz 
Erkan Akçay ve Elif Şakrak’ın 
sunuculuğunu üstlendiği baloda 
eğlenceli oyunlar zamanı başladı. 
Birbirinden hareketli ve heyecanlı 
oyunlar devam ederken bir yandan 
öğrencilerimizi kostüm yarışması 
heyecanı sardı.  Çünkü her öğrencimiz 
kostümünü kendisi tasarlamış ve 
hazırlamıştı. Karaoke, mumya oyunu, 
şapka oyunu, Kızılderililer-Kovboylar 
derken zaman su gibi akmıştı. 
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