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nümüzde yeni bir yıl var. Yeni yıla çok az bir 
süre kala herkesi yeni umutlar, yeni hayaller 
sarar. Heyecanla beklediğimiz bir  

 

eni yılın gelişini eğlenceli ve 
güzel bir parti ile kutlayan 
öğrencilerimiz; hem eğlendiler; 
hem de yaratıcılıklarını 
çalıştırdılar. 

 

Günler öncesinden başlayan kostüm 
tasarımları için,  bilgisayarda, kitaplarda 
veya dergilerde neler yapacaklarını 
araştırdılar, emek vererek ürettiler. 

 

Partimizde velilerimizin oylaması ile yapılan 
seçim sonucunda kızlarda Dirim Canda 
KEKOVALI, erkeklerde Ali Kerem ÖZMEN 
yılın en yaratıcı tasarımcıları olarak 
seçildiler. Her ikisini de tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.  

 

Ali Kerem; ”Thor’u 
yıldırımlar prensini 
yaptığını, anne ve 
anneannesinden 
yardım aldığını 
yaparken çok mutlu 
olduğunu, Dirim 
Canda; “Yemek 

Sepeti “ yaptığını. 
tabakları 
yapıştırıp 
üzerlerine türlü 
yiyecekler 

yapıştırdığını, o da 
yaparken çok 

eğlendiğini anlattı 
bizlere.  

 

Ayrıca bütün 
kostüm 

yarışmasına 
katılan 
öğrencilerimiz 
birbirinden 
güzel kostümler 
tasarlamış 
başarı ile 
sergilemişlerdir. 
Hepsine 
çabalarından 
dolayı tebrik ve 
başarı 
dileklerimizi 
iletiyoruz.  
 

Zevkli ve  

eğlenceli 

geçen yılbaşı 
partimizi hep 
beraber 
hazırladık. 
Bolca oyunlar 
oynayıp şarkılar söylediler. Yarışmaları 
kazanmak için mücadele ettiler. Dışarda 
lapa lapa yağan kar yılın son günlerine 
güzellik katarken,   

Noel Baba’dan hediyelerini alan 
öğrencilerimiz yeni yılın bu en keyifli anının 
tadını çıkardılar. Öğrenci değişim programı 
ile ülkemize gelen öğrencilerin yaptığı “Ben 
hangi ülke vatandaşıyım” etkinliği de çok 
keyifli geçti. Öğrencilerimiz ülkeleri bilirken, 
soran misafirlerimiz de ülkelerinin 
bilinmesinden mutlu oluyorlardı. 
 

Özel İstanbul Koleji olarak 25. yılımıza 

girdiğimiz 2016 yılının sağlık başarı ve 
güzelliklerle dolu bir yıl olmasını diliyoruz.  

 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
 

11.01.2016 Pazartesi 
10:00 Şok Market gezisi (2.,3.sın.) 
14:00 Yazar Aysel Gürmen-söyleşi ve 

imza gunu etk.(1,2,3.s.) 
16:20 Basketbol / Piyano Okulu 
16:20 Çocuk Sanat Atölyesi 
16:25 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

12.01.2016 Salı 
09:50 Yüzme (Anaokulu)  
16:20 Modern Dans Atölyesi 
16:20 Piyano Okulu 
16:20 TEOG Bireysel Destek Programı - 

8.sınıf öğr. (Din K.ve Ahlak) 
 

13.01.2016 Çarşamba 
09:50 Yüzme (2 ve 3.sınıflar) 
10:00 Spelling Bee (2,3,4.sınıflar) 
15:40 Lego Mindst./ Basketbol Okulu 
15:40 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

14.01.2016 Perşembe 
11:30 Tenis  (1.sınıflar) 
14:00 Quiz Show (5,6,7,8.sınıflar) 
15:40 İngilizce Destek Programı 
15:40 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

15.01.2016 Cuma 
15:40 Satranç Kulübü 
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı – 
 8.sınıf (İng) 
 

16.01.2016 Cumartesi 
08:50 TEOG Destek Programı  
 ( 5,6,7, 8.sınıflar ) 
11:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (İlköğretim) 
 

 

GELECEĞİN TASARIMCILARI GELİYOR… 



 

 

 
 

Okulumuz öğrencilerinden 
İdil ÖMÜRİŞ bağlı bulunduğu 
,“Atak Buz Sporları Artistik 
Paten Senkronize Takımı”, ile 
İzmir’de yapılan Türkiye 
Şampiyonasında 2.oldu. 

 

İstanbul’u en genç takım 
olarak temsil ettiği Türkiye 
Şampiyonası’nda tecrübeli 
Ankara takımları karşısında 
mücadele ederek bu başarıyı 
elde ettiler. 26 Mart’ta 
Belçika’da özel bir turnuvaya 
katılacaklar. 

 

İdil ÖMÜRİŞ‘i başarılarından 
dolayı tebrik ediyor, yeni 
başarıları için tüm Özel 
İstanbul Koleji ailesi olarak 
destek veriyoruz. 

 

 

Resimde zamansal 
mekan anlayışı, ritim 
ve hareket, renk, 
resim ve müzik 
arasında temel 
benzerlikleri ortaya 
çıkarır. Bu nedenle, 
müziğin resimde 
etkisi çok önemlidir. 
 

“Müziğin Resmi” 
diyebileceğimiz bir 
yaklaşımdan yola 
çıkarak, müziğin 
kendinde bıraktığı 
etkiyi özgürce (soyut, 
figüratif) anlatan 5A 
sınıfından Reka 
SİPOS Aralık Ayı 
sanatçısı oldu. 

Esin kaynağı müzik 
olan, hayallerini ve izlenimlerini renk, desen ve biçimlerle resmine 
aktaran öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

2. sınıf öğrencilerimiz ile birlikte Beykoz Cam Atölyesi’ni  ziyarete 
gittik. Ormanlık alanda yaptığımız güzel bir yolculuktan sonra 
Beykoz’da yer alan Cam Ocağı’na ulaştık. Önce getirdiğimiz geri 
dönüşüm şişelerini teslim ettik. Sonra bize sırasıyla atölyelerini 
gezdirdiler. Sıcak kazanların olduğu cam yapım atölyelerinde 
sunum yaptılar. Camdan penguen yapımını canlı olarak izledik. 
 

Sıra öğrencilerimizin ellerinde camlardan tablo veya tabak 
yapımına geldi. Öğrencilerimiz büyük bir keyifle hayal güçlerini 
camların üzerine yansıttılar. 
 

Bu güzel geziden keyifle ayrılırken yaptıkları eserlerin işlem 
sonrası nasıl görüneceğinin merakını ve heyecanını yaşamaya 
başladılar. Önümüzdeki dönemde postayla okulumuza eserlerin 
teslimatı gerçekleştiğinde bu meraklı bekleyişin sona ereceği ve 
gezinin hoş bir hatırasının da çocuklarımızın odalarını 
süsleyeceğini umuyoruz.  

BEYKOZ CAM OCAĞI’NDA CAMIN OLUŞUM YOLCULUĞUNA TANIK OLDUK 

 ARALIK AYI SANATÇISI İDİL ÖMÜRİŞ TÜRKİYE 2’NCİSİ OLDU 


