HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
23.09.2013 Pazartesi
11:00 Ortaçağda Avrupa Etkinliği
(2. ve 3. Sınıf)
16:30 8 ve 7. Sınıf Veli Tan. Top..
24.09.2013 Salı
14:20 Kulüp Etkinlikleri Tanıtımı
2,3,4. Sınıflar
16:30 6. Sınıf Veli Tanışma Top.
25.09.2013 Çarşamba
16:30 5. Sınıf Veli Tanışma
Toplantısı.
26.09.2013 Perşembe
14:20 Kulüp Etkinlikleri Tanıtımı
5,6,7. Sınıflar
16:30 4. Sınıf Veli Tanışma Top.
27.09.2013 Cuma
09:20 Ergonomi,Duruş Oturuş
Bozukluğu Öğrenci Semineri
Yrd.Doc.Dr.Mustafa Ömür
Kasımcan/ - 1,2,3. Sınıf.
28.09.2013 Cumartesi
13:00 2. Sınıf Veli Tanışma
Toplantısı
15:00 3. Sınıf Veli Tanışma
Toplantısı

HAFTANIN SORUSU
Ali ile Veli 100 metre yarışı yapıyorlar.
Ali, Veli’yi 5 metre farkla geçiyor. Yani
Ali yarışı bitirdiğinde Veli 95.
metrededir. Tekrar yarışmaya karar
verirler. Fakat bu sefer Ali, başlangıç
çizgisinden 5 metre geriden başlar.

Aynı hızla koştuklarını kabul edersek bu
yarışı kim kazanır?

ÖZEL İSTANBUL KOLEJİ AİLESİNE MERHABA
zel İstanbul Koleji ailesi olarak
sizlerle 2013-2014 EğitimÖğretim yılına başlamanın hiç
eksilmeyen heyecanı ile, okulun ve
eğitimin insan
yaşamındaki yerini
bir kez daha
yinelemek
istedim.
Dünyanın en
önemli varlığı
insandır ve en önemli görev de bu
kıymetli varlığın eğitilmesidir.
Eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa
olmazların içinde görmek, çağdaş
toplum olabilmenin en temel ve
vazgeçilmez unsurlarından biridir. Yıllar,
yüzyıllar önce bile Çin Bilgesi Kvan
Tzu’nun çok bilinen, çok söylenen
dizeleri de bu doğrultuda çok anlamlıdır.
• Bir yıl sonrasını düşünüyorsan; tohum
ek, ağaç dik, on yıl sonrasıysa
tasarladığın. Ama yüzyıl sonrasıysa
düşündüğün; öyleyse halkı eğit.
• Bir kez ürün verir, ekersen tohum,
• On kez ürün verir ağaç,

• Eğer halkı eğitirsen, yüz kere olur, bu
ürün.
Sizlerle
anlam
kazanan,
sizlerle
güzelleşen ve bütünleşen okulumuzun,
başarılarla dolu ve uzun yılların
birikiminin
getirdiği,
teknoloji
ve
sistemlerle, İngilizce dilini her yıl yapılan
sınavların da gösterdiği %100 başarı ile
uluslararası
standartta
kullanmayı
öğrenen
çocuklarımıza;
bilimi,
teknolojiyi, sevgi ile bütünleştirerek,
imkansızı kolay, kolayı da zevkli ve
eğlenceli
öğreterek;
araştıran,
sorgulayan, kendi kararlarını verebilen,
teknolojiyle uyumlu daha da önemlisi
çözüm
üreten
bir
nesil
olarak
yetişmeleri için çalışmaktayız.
Bu bilinçle en iyi hizmeti sunarak
çalışmaya devam edeceğiz.
2013-2014 Öğretim yılında da aynı şevk
ve heyecanla yolumuza devam edecek
ve çok daha yüksek başarılara
ulaşacağımızı bilerek ailemizin tüm
fertlerini sevgi ile kucaklıyorum.
Sevgi ve Saygılarımla
Nimet Kocaman
Okul Müdürü

KARDEŞLERİME
ayın Müdürüm, Değerli
Öğretmenlerim, Sevgili
Arkadaşlarım, Yıllar önce
mezun olduğum okuluma bugün bir
üniversiteli olarak gelmek beni çok mutlu
etti ve bir anda geçmişe götürdü.
Özel İstanbul Koleji
benim için sadece bir
ilkokul görevi değildi.
Bu kurumda gelişen
ilişkilerim bana
sahip olduğumdan
başka bir aile
daha kazandırdı.
Özel İstanbul Koleji ailesi... Butik okul
niteliği taşıyor olması, ilişkilerimizi daha
da kuvvetlendirdi.
Hayat boyu yanımda olacak dostlarımı
aslında kardeşlerimi, burada buldum.
Ayrıca beni akademik başarıya götürecek
temelleri de bu kurumda aldım.

Unutmayın sağlam bir temeli olmayan
binaya
istediğiniz
dekorasyonu
ve
yenilemeyi yapın, sonunda temellerdeki
çatlaklar binayı çökertecektir ve projeniz
başarısızlıkla sonuçlandıracaktır.
Arkadaşlar, geleceğinizi şekillendireceğiniz
bu okulda hepinizin hedefleri olmalı.
Kiminiz benim gibi akademik hedefler
koyarken kiminiz de ‘Ben çok iyi bir
tiyatrocu olacağım.’ desin ve sanata
yönelsin. Hayatin derslerden ibaret
olmadığını asla unutmamalıyız.
Hedef konusunu açmışken, gelecekte
nereye gideceğinizi bilmek zorundasınız.
Bu nedenle kendinize doğru ve sizi mutlu
edecek hedefler belirleyin.
Hedefe ulaşmada size yolunuzu, aldığınız
eğitimle
öğretmenlerimiz,
azim
ve
kararlılığınız gösterecektir.

Amacınıza ulaşmak için engelleri bir bir
aşacaksınız.
Bu yolda ilerlerken yaşamaktan ve keyif
almaktan vazgeçmenize de gerek yok.
Çalışmak, eğlenmek, dinlenmek…
Bu üç şeyin dengesini fazla bozmamaya
çalışarak her şeyi yaşabilirsiniz.
Dört yıl önce bu okuldan mezun olan
çekingen
kızın
hayalinde
Boğaziçi
Üniversitesi vardı.
Şimdi ise karşınızda hedefine ulaşmış ve
ailesini ziyarete gelmiş bir stajyer yetişkin
var.
Unutmayın hayatta her şey iki kere
yaratılır. Önce zihinde, sonra gerçek
hayatta….
Selin Ömürbek
2008-2009 Yılı Mezunumuz.
Boğaziçi Üniversitesi
İngilizce İşletme Bölümü Öğrencisi

Önünüze belki bir sürü engel çıkacak
bocalayacak fakat asla yılmayacaksınız.

2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AÇILIŞ GÜNÜ
2013-2014 yılı Eğitim öğretim yılı açılış
programı, içinde bu ruhu taşıyan önemli bir
gündü. Anasınıfı öğrencileri için okul
hayatına hazırlık yaptıkları bir sene, 1. sınıf
öğrencileri içinse akademik yaşama adım
attıkları bir yıl olacak olan 2013-2014
eğitim öğretim yılı her öğrencimiz için farklı
heyecanlar taşıyor. Örneğin geleneksel
olarak okulumuzda yıllardır devam eden
Broadway Müzikalleri serisinde acaba bu yıl
hangi oyun sahnelenecekti ya da
kütüphanemiz gerçekten yepyeni tasarımı
ile binlerce yeni kitapla bize sürprizler
hazırlamış mıydı?
Her yıl birbirinden farklı konseptler ile
hazırlanan ve markalaşmış 29 Ekim
Cumhuriyet kutlamaları, Kostümlü Yılbaşı
Balosu, Sınıf Günü, 23 Nisan Egemenlik ve
Çocuk Bayramında bizleri neler bekliyordu.
zel İstanbul Koleji çeyrek asra dayanan tecrübesi, birikimi, eğitim
geleneği ve felsefesinin yanı sıra çağın hızla gelişen şartlarına inovatif
yapısı ile çözümler sağlayan ve diğer okullara ilham kaynağı olan bir
kurumdur. Bu sorumluluğun bilincinde olan kurumumuz 2013-2014
eğitim öğretim yılına 16 Eylül Pazartesi günü başladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu
yılda motivasyonumuzu sağladığımız düşüncenin başında, tüm yaş guruplarında
öncelikle dünya ile çağdaş bireyler yetiştirme misyonumuzu ileriye taşıyarak Atatürk
ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetiştirmek gelmektedir.
Okulumuzda geleneksel başarı doğrusu her zaman yukarıya doğru olmuş ve bizi
gururlandırmıştır. İstanbul’un en seçkin, yabancı lisan ile eğitim öğretim yapan ekol
okullarına devam eden mezun öğrencilerimiz kıvancımızın kaynağıdır.

İşte bu merak duygusu içinde heyecanla
başladı
öğrencilerimiz
okula.
Selin
Ömürbek’in
konuşması
hepimizi
duygulandırdı, gül seromonisi ve şiirler
duygularımızı katladı.
Piyes ile güldük, piyano resitalleri ile
coştuk.
Kısacası
eğitim
öğretime
başladığımız bu ilk gün harikulade anlara
sahne oldu.
Başarılarla
dileğiyle.
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