
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
07.01.2013 Pazartesi 
 
09:20 İngilizce 3.yazılı (4,5,6,7,8.sınıf) 
10:00 Dünya Göz Hastanesi Gezisi 
(Anasınıfı) 
15:50 Piyano Okulu    
15:50 Basketbol Okulu    
15:50 SBS Krs.(Türkçe/Mat. 
  
08.01.2013 Salı 
 
09:20 Almanca 2.yaz.(5,6,7,8.snf) 
10:30 Yüzme (4.ve 5.sınıflar) 
12:35 Sosyal Bilgiler 3.yazılı (4.sınıf) 
15:50 Piyano Okulu     
15:50 Dans Okulu 
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl. 
 
09.01.2013 Çarşamba 
  
10:30 Yüzme (1. Sınıf)    
12:30 Tenis  (Anasınıfı) 
15:50 8 sınıflar SBS (Fen/Sosyal) 
15:50 Lego Mindstorm Robotik Kl. 
15:50 Capoeira Klubü 
 
10.01.2013 Perşembe 
 
11:00 Çocuk Tiyatrosu -Don Kişot 
(Anasınıfı,1.snf) 
13:00 Pera Müzesi gezisi ve Atölyede 
kil çalışması (2.sınıf)     
10:20 NASA Uzay Sergisi 6,7,8.snf 
15:50 İngilizce Kursu   
15:50 Basketbol Okulu     
15:50 Çocuk Sanat Atölyesi 
 
11.01.2013 Cuma 
 
14:00 Yazar Funda Özlem Şeran ile 
söyleşi ve imza etkinliği (3,4,5.snf) 
15:50 Satranç okulu 
15:50 Piyano  
 
12.01.2013 Cumartesi 
 
09:00 6 ve 7.sınıflar SBS kursu            
(Fen-Sosyal) 
09:00 Randevulu Veli Toplantısı  
(1 B sınıfı) 
 
  
GEÇEN HAFTANIN YANITI 
 

2x+1 üzerinden  
15 tane 

          vet, tartışmasız yaşamın en         
                heyecanlı tarafı bu;  
                bilmediğimiz bir geleceğe  
                doğru yelkenlerimizi dolduran 
rüzgarın sesi. Bize yeni hedefler, yeni umutlar 
veriyor. Yaşam,  
yaramaz bir çocuk gibi  
durmaksızın  bize  
sürprizler, oyunlar  
hazırlıyor. Hayatımızı  
anlamlı kılan bu  
mücadele bizi  
daima dinamik  
tutan en önemli  
motivasyon kaynağı  
oluyor. Geçen yılda yaşadıklarımızla  
hüzünleniyor, anı defterimizin köşesine güzel 
bir not olarak düşüyoruz. Bir sonra ki yıldan 
beklentilerimiz ve bu beklentilerimizin 
gerçekleşme olasılığı ne güzel bir duygu?  

Anasınıfında okuyan minik yavrumuz bir daha 
ki yıl okumayı öğrenecek değil mi? Dördüncü 
sınıfta okuyan çocuğumuz ortaokula geçmiş 
olacak ya da 8. sınıfa giden yıllardır onunla 
birlikte tekrar ilkokulu, ortaokulu okuduğumuz 
yavrumuz liseli olacak. Acaba hangi okulu 
kazanacak. Bundan sonraki yaşamının temel 
taşlarından biri olan eğitimini nerede nasıl 
sürdürecek.  

Biraz akademik yaşamdan uzaklaşalım 
isterseniz, her ne kadar yayınımızın adı Eğitim 
Günlüğü olsa da hayatın kendisi zaten bir okul 
değil mi? Ben kişisel umutlarımı sıralamak 
istiyorum alt alta . Örneğin dünyada hala 1 

milyar insan açlık ile karşı karşıya bunun
son bulması ilk dileğim olsun. Tabi ki 
savaşlar ve çatışmalar son bulsun, barış 
bizimle olsun. Ailemizle sağlıkla ve 
mutlulukla bir yıl daha bizim olsun. Ve 
büyük ailemiz, ülkemiz  hatta dünyamız için 
güzel bir yıl olsun. 

Okulumuzun her yıl geleneği olan Kostümlü 
Yeni Yıl Balo’sundan bahsetmeden 
geçemeyeceğim. Öğrencilerimiz günler 
öncesinden hazırlanmaya başladılar. Her 
birini istisnasız bir heyecan kasırgası 
sarmıştı. Hazırladığımız gösteriler, parti 
sırasında çalacak müzikler, danslar, 
karaokeler her noktasını birlikte planladık 
öğrencilerimizle. Onların genç yaratıcı 
zekası, heyecanı, umutları bizi de motive 
etti öğretmenler olarak. Onlar gibi olmaya 
çalıştık ve bir öğretmen korosu kurduk. 
Kısa zamanda müzik öğretmenimiz 
şefliğinde hazırlandık. Evet, biliyoruz 
hepimiz inanılmaz yetenekli değiliz, evet 
biliyoruz, hiçbirimizin detaylı bir şan eğitimi 
yok ama bir şey daha biliyoruz o gün orada 
biz de çocuklar gibi şendik, öğrencilerimiz 
ve siz velilerimiz bizi alkışlarken çocuklar 
gibi kendimizle gurur duyduk.  

Son olarak İstanbul Koleji ailesi özelinde 
öğrencilerimiz ve velilerimizle 2013 yılında 
hedeflerimizi daima bir üst noktaya 
taşıdığımız, başarılar ile dolu bir yıl 
diliyorum. 

Kaan Özsayıner
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

YEPYENİ BİR YIL DAHA  
BİZİ BEKLİYOR ! 




	207a
	207b

