HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
20.03.2017 Pazartesi
09:00 Bahar Bayramı etkinliğiFidan, ağaç, çiçek dikimi
(Tüm okul)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
21.03.2017 Salı
08:40 Matematik I.Sınavı Gr45678
09:50 Yüzme (Gr3)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:25 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Din Kült.)
22.03.2017 Çarşamba
09:50 TAP Vakfı - Cinsel sağlık
eğitimi- Gr4567
09:50 Yüzme (Gr1)
12:30 Tenis(Anaokulu)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Çocuklarla Sanat Tarihi Atölyesi
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı
8.sınıf öğr. (Tür/Mat/Fen/Sos)
23.03.2017 Perşembe
08:40 SİS-4 Gr2345678

13:00 Victor Vasarely Sergisi
Tophane-i Amire (Gr3)
15:40 Lego Mindstorms robotik atölyesi
15:40 İngilizce Destek Programı
24.03.2017 Cuma
08:40 Sosyal Bilgiler I.Sın. Gr4567
08:40 TC İnk.T. Ve Ata. I.Sınavı Gr8
13:30 Okçuluk Spor Tanıtım Gezisi
Gr567
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
15:40 TEOG Bireysel Destek Programı
Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
25.03.2017 Cumartesi
08:50 TEOG Destek Prog (Gr5678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Anaokulu)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (İlköğretim)

MİNİK BEDENLER, BÜYÜK YETENEKLER SAHNEDEYDİ
eçen
hafta
sonu,
anasınıfı ve
1.
Sınıf
öğrencilerimiz
Akatlar
Kültür
Merkezin’ de sınıf günü için sahne aldılar.

heyecanla hazırlanırken birbirlerini motive
edip
sarılarak
desteklemeyi
ihmal
etmediler. Ailelerini karşılarında görünce
ise mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
Akatlar Kültür Merkezi’nde konuğumuz
olan
velilerimiz
bazen
kahkahalara
boğuldu, bazen gururlandı, bazen ise
sahne heyecanına kapılan miniklerimize
Beklenen gün geldi. Geçtiğimiz pazar günü
destek olmak için coşkuyla alkışladı.
anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerimiz Akatlar
Kültür Merkezi’nde uzun zamandır yoğun Kuliste
öğretmenlerinin
direktiflerini
emeklerle çalıştıkları sınıf günü için dinleyip sahnede bunları sergilerken renkli
sahnedeydi. Ciddi bir hazırlık, büyük bir görüntüler ortaya çıkaran çocuklarımız,
heyecanla bekledikleri gösterileri aksiyon, birçoğu
doğaçlama
olarak
provalar
eğlence ve duygu dolu geçti. Minik esnasında onlar tarafından yaratılan
yaşlarına aldırmadan profesyoneller gibi senaryolarıyla
sevimli
mi
sevimli
şiirler okudular, şarkılar söylediler, dans oyunculuk performansları sergilediler.
ettiler ve oyunculuk performansları ile
Eksiksiz bir organizasyon ve tabii ki
ebeveynlerini güldürmeyi başardılar.
çalışkan mı çalışkan bir kadro ile bu yılki
Birçoğu hayatlarında ilk kez sahnedeydi. sınıf günümüz de birbirinden güzel
İlk kez senkronize bir şekilde dans ediyor, hatıralar
ile
geride
kaldı.
Küçük
şiir ezberliyor, sahne ışığı altında tilkilerimizi,
kuzularımızı,
fillerimizi,
parlamanın tadına varıyordu. Şiir gösterisi, denizkızlarımızı,
balıklarımızı,
koro gösterisi, piyano performansları, piyanistlerimizi, dansçılarımızı şair ve
drama gösterileri, dans gösterileri ve şarkıcılarımızı, kısa film yapımcılarımızı
hazırladıkları animasyon filmleri ile hem gönülden tebrik ediyor ve eğitim öğretim
bizleri hem de ailelerini gururlandırmayı hayatının hep ve daha fazla başarı,
başardılar. Rengârenk kostümleri ve cıvıl mutlulukla geçmesini temenni ediyoruz
cıvıl enerjileri ile unutulmayacak anılar
bırakırken tüm yıl okulumuzda neler
öğrendiklerini, derslerinin nasıl geçtiğini ve
Başak AKBABA
aralarındaki aile şefkatini, sıcaklığını da
Halkla İlişkiler Sorumlusu
gözler önüne serdiler. Sahne arkasında

TAP VAKFI – CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ

ULUSLARASI SERGİLEME ÖDÜLÜ
DEFNE ÖMÜRİŞ’DEN GELDİ
Letonya’da düzenlenen XVI International Visual Art Competition
2017 "I live by the sea" temalı resim yarışmasında 2/A sınıfından
Defne Ömüriş ’’Living in the Lines of the sea ’’ adlı resmiyle 3483
resim arasından sergileme ödülünü kazandı. Yarışmaya 28
ülkenin çocukları kendi düşüncelerini, hayallerini ve yaşadıkları
yerlerin denizini resmederek katılım gösterdiler. Öğrencimizi
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz

1985 yılında Vehbi Koç’un önderliğinde bir grup işadamı,

akademisyen, iş ve işveren kuruluşları temsilcileri tarafından
kurulan TAP Vakfı (Türkiye Aile Sağlığı Planlama Vakfı); gençlere
cinsel sağlık eğitimi vermek için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yanı sıra akademik kurumlarla işbirliği içinde
çalışmalarını yürütmektedir.
Bu kapsamda okulumuzda da 2011 yılında öğrencilerimize yönelik
olarak başlattığımız eğitimleri her yıl tekrarlayarak gençlerin
gelişimsel dönem özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda
sürdürmekteyiz. Bu dönem de ilkini 16 Mart 2017 tarihinde
başarıyla tamamladığımız eğitime 4., 5., 6. ve 7. sınıf
öğrencilerimiz kendi sınıf arkadaşları ve okulumuz psikolojik
danışmanları ile birlikte katıldılar. Öğrencilerin merak ettiği birçok
soruya konusunda uzman eğitimcilerin tamamen bilimsel
yaklaşımları ve vizyonlarıyla rehberlik eden bu eğitimin ikinci
aşaması da 22 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Eğitimle ilgili merak ettiğiniz konular olursa Rehberlik Servisi ile
görüşebilirsiniz.

KARAGÖZ VE HACİVAT KEYFİ YAŞADIK
Öğrencilerimizden Defne ve İdil ÖMÜRİŞ’in babası Ersen ÖMÜRİŞ,
bizlere korunması gereken miraslarımız arasında bulunan gölge
oyunumuz Karagöz ve Hacivat’tan çok keyifli bir gösteri sundu.
Hayali Ersen ÖMÜRİŞ’e bu keyifli hobisinden dolayı tebrik ediyor,
bizlere de bu güzel gösteriyi yaptığı için teşekkür ediyoruz.

AZERBEYCAN’DAN ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
DORA DOĞRU’YA
Azerbeycan ‘ da
düzenlenen
“Dostluğun
Büyüsü”
konulu I.
Uluslararası
Çocuk Resim
Yarışması’nda
7/A sınıfından
Dora Doğru
üçüncülük
ödülünü
kazandı.
Dostluk ve barış
temalarını konu
alan yarışmada,
çocukların
barışın önemini
anlaması ve
anlatması
hedeflendi.
Öğrencimizi
kutluyor,
başarılarının
devamını
diliyoruz.

