HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
29.12.2014 Pazartesi

30.12.2014 Salı
08:50 Vat. ve Dem. Eğ. 2.yaz.-8.sn
08:50 Sosyal Bilgiler 3. yaz.
(4,5,6,7. snf)
10:30 Yüzme (1. sınıf)
15:50 Piyano Okulu
15:50 Lego Mindstorm Rob. Kl.
31.12.2014 Çarşamba
10:00 Yüzme 3. Sınıflar
14:15 EĞİTİM SONA ERECEK
01.01.2015 Perşembe
YILBAŞI TATİLİ
02.01.2015 Cuma
15:50 Satranç okulu
15:50 Piyano
03.01.2015 Cumartesi
09:00 5,6 ve 7.sınıflar TEOG destek
prog (İng,Türkçe - Matematik)

HAFTANIN SORUSU
Elimizdeki çiçeklerin ikisi hariç hepsi
papatya, ikisi hariç hepsi gül ve ikisi
hariç hepsi karanfil olduğuna göre
elimizde hangi çiçekten kaç tane
bulunmaktadır?

YENİ YIL DA YENİDEN
YENİLENECEĞİZ
vet, yaşamın sizi yerinizden
zıplatan kıpır kıpır bir tarafı
var. Heyecanla beklediğimiz bir
bilinmezlik manzumesi yaşam.
bilmediğimiz bir geleceğe doğru
yelkenlerimizi şişiren
rüzgar gibi adeta.
Dümeninde biz
olsak da geminin,
kuşkusuz kimse
bilmiyor aslında
nereye gittiğini.
Her günü
diğerinden
farklı kılan ne
varsa onların toplamıyız aslında. Coşkulu
bir yaşam için her gün, yeni bir
başlangıç, her gün yeni bir yolculuğun ilk
adımı gibi. Ne diyor Unesco'nun 2007
yılını atfettiği ünlü şairimiz şiirinde: "Her
gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün
bir yere konmak ne güzel!”
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.
Dünle beraber gitti
cancağızım. Ne
kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni
şeyler
söylemek
lazım."
Son haftaya girerken 2014 yılında, veda
ediyoruz tüm yaşadıklarımıza. 2015'te
söyleyecek yeni sözler var aklımızda.
Sevgi, aşk, dostluk, başarı, sağlık, barış.
Şimdi kadim sözcüklerle yeni cümleler,
yeni şarkılar, yeni yaşamlar kurma
zamanı. Geçen yılda yaşadıklarımızla
hüzünleniyoruz belki bu gün, anı
defterimizin köşesine güzel bir not olarak

düşüyoruz. Geçen yıl kim bilir hangi
başlangıçların miladı olmuştur insanlar
için. Yeni bir aile kuranlar, çocuk
sahibi olan genç anne babalar, belki
de çocuğunu ilk kez okula götüren
ebeveynler.
Belki de okuldan mezun olan
çocuğunun kepini havada gördüğü
anda sevinç gözyaşlarını tutamayanlar.
Elbet hepsi ve çok daha fazlası
yaşanmıştır.
O
yüzden
veda
ederken
hüzünleniyoruz sonuna geldiğimiz
yılda. Ve yeni yıl hangi güzellikleri
yeniden var edecek bilmiyoruz, belki
de hüzünle birlikte hissettiğimiz tarifi
zor heyecan, coşku o sebeple var
içimizde.
29 Aralık'ta duygularımızı öğretmenler,
öğrenciler
ve
velilerimiz
hatta
misafirlerimiz ile birlikte Kostümlü
Yeni Yıl Balo'sunda paylaşacağız.
Beraber eğleneceğiz, 2014 yılına veda
edeceğiz.
Özel İstanbul Koleji ailesi olarak
öğrencilerimiz ve velilerimizle 2015
yılının hedeflerimizi daima bir üst
noktaya taşıdığımız, başarılar ile dolu
bir
yıl
olmasını
diliyorum.
Kaan Özsayıner
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

