HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
08.01.2018 Pazartesi
10:00 Halk Ekmek Fabrikası(Gr23)
10:00 "Bake Sale" Toplum Hizmeti
projesi (Gr1)
10:00 Yaratıcı Okuma AtölyesiEğitmen Aslı Özcan
(Preschool , Gr1)
10:30 Sağlıklı Yaşam Rehberlik
sunumu (Gr4)
10:00 Yaratıcı Okuma AtölyesiEğitmen Aslı Özcan
(Gr2)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
09.01.2018 Salı
09:50 Yüzme (Gr3)
10:30 Oyuncak Müzesi (Preschool)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K.
10.01.2018 Çarşamba
09:50 SİS (Gr2345678)
09:50 Yüzme (Gr1)
10.30 Sağlıklı Yaşam Rehberlik
Sunumu (Gr234)
12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos)
11.01.2018 Perşembe
10:00 Didem Sinem Balık Opera
İkizleri, Söyleşi (Gr567)
15:40 Aşçılık Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı
12.01.2018 Cuma
11:00 Çocuk Tiyatrosu-Mavişler
Uzayda-Akatlar K.M.
(Preschool , Gr1)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
13.01.2018 Cumartesi
08:50 Destek Programı (Gr678)
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

HAFTANIN SÖZÜ
Gülümsemek, iki insan arasındaki en
kısa mesafedir.
Victor Borqe

GEÇEN HAFTANIN CEVABI
% 99,4

EN YARATICI KOSTÜMLERLE, EĞLENEREK KARŞILADIK.
ir

yılı daha geride
bıraktık. Özel İstanbul
Koleji ailesi olarak
sizlerle birlikte bir yıl
daha büyümenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Biliyoruz ki her yeni
yıl yenilikler, yeni başlangıçlar,
yeni heyecanlar demektir. Her
yeni yıla bazı planlar yaparak, gerçekleşmesini
istediğimiz programları belirleyerek merhaba
deriz. Yeni yılın karşılanması sırasında
kendimize hedefler belirlemek değişmez
geleneğimizdir. Yeni yıl farklı umutları, hayalleri
ve coşkuları da beraberinde getirir. Yaşama
sevinci ve tutkusu verir insana. Hepimiz için
heyecan kaynağı olan yeni yıl, çocuklar için de
öyledir.
Çocuklarımız için yeni yılda yapabileceklerimiz
arasında; onlarla daha fazla vakit geçirmek,
onları daha yakından tanımak, olumlu
davranışlarına odaklanmak ve takdir etmek,
birlikte katılabileceğimiz sosyal aktivitelere
birlikte karar vermek ve birlikte katılmak,
çocuklarımıza sorumluluk kazandıracak yaşına
uygun görevler vermek ve en önemlisi iyimser
olmak sıralanabilir. Biz kendimizi iyi hissettikçe,
çocuklar da kendilerini daha mutlu ve değerli
hissedecektir.
Biz de Özel İstanbul Koleji ailesi olarak,
çocuklarımızın
yeni
yıl
hayallerini
gerçekleştirmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle
29 Aralık günü İstanbul Sürmeli Otelde
Kostümlü Yeni Yıl Balosu’nda hep beraberdik.
Hep birlikte 2018’ i eğlenerek karşıladık.
Öğrencilerimiz ve velilerimizin de katılım
gösterdiği bu güzel organizasyonda, sevinci,
coşkuyu ve heyecanı birlikte yaşadık. Karaoke,
yarışmalar, müzik, dans, yetenek gösterileri, En

Yaratıcı Kostüm Yarışması’yla partide çok
eğlenerek 2017 ‘ ye veda ettik. Her sene
düzenlenen Geleneksel En Yaratıcı Kostüm
Yarışması’na
katılan
tüm
öğrencilerimiz,
birbirinden yaratıcı, renkli, güzel ve eğlenceli
kostümlerini başarıyla bizlere sergilediler. Bu
yarışmayla
çocuklarımız
yaratıcılıklarını,
yeteneklerini ve hayal dünyalarını gösterme
fırsatını buldular.
Bu sene de yine velilerimiz ve 8. sınıf
öğrencilerimizin yaptığı oylama sonucunda
2018 yılının en yaratıcı kostümleri seçildi.
İlköğretim ve ortaöğretim olarak iki kategoride
yarışan öğrencilerimiz, prens, prenses ile kral,
kraliçe ünvanları aldılar. Ali Sinan Cemgil
(Gr2) astronot, Safirakhon Boburkhonova
(Gr4) geleneksel japon kostümüyle ilkokul
kategorisinde, Mert Baykal (Gr6) çılgın
profesör, Samiyakhon Boburkhonova (Gr6)
ise geleneksel japon kostümleriyle bu yılın en
yaratıcı kostümleri seçildiler.
Okul Marşı eşliğinde kesilen geleneksel yılbaşı
pastamız ve Noel Baba’nın her yıl olduğu gibi
bu sene de öğrencilerimize hediyelerini
dağıtmasıyla sonlanan partide, öğrencilerimizin,
velilerimizin ve bizlerin 2017’ ye veda ettiği bu
güzel
günü,
eğlenerek
ve
mutlulukla
sonlandırdık.
Sadece 2018’ e değil, ailemize bu yıl katılan
öğrencilerimize ve velilerimize de hoş geldin
diyoruz. Özel İstanbul Koleji ailesi olarak,
sağlıklı, mutlu, yine hedeflerimizi üst noktaya
taşıyabileceğimiz başarılar ile dolu bir yıl
diliyoruz.

Sedef AKSAKAL
Görsel Sanatlar Öğretmeni

EŞYALARIMIZI DEĞİL MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞTIK
ralık ayı itibariyle ‘Orada Bir
Köy Var Uzakta’ sloganıyla
başlattığımız Antalya Elmalı
Köyü Yaka Çiftlik İlkokulu
yardım kampanyamız 20 Aralık Çarşamba
günü tamamlandı.

velilerimize teşekkür ediyoruz. Ama asıl
teşekkür:
Sahip
olduğu
eşyadan
vazgeçerek, ihtiyacı olan birini sevindirmek
için paylaşan ve hepimize gerçek mutluluğu
gösteren öğrencilerimize.

Yoğun ilgi gösterilen bu
kampanyada;
köy
okulundaki
her
öğrencinin
ihtiyacını
karşılayacak
kadar
kitap, oyuncak, kıyafet
ve her türlü kırtasiye
malzemelerinden
oluşan
hediyeler
toplandı.
Yeni
yıldan
önce
ulaşması için Pazartesi
günü
yola
çıkan
hediyelerimiz
Yaka
Çiftlik
İlkokulu’ndaki
öğrenciler
tarafından
büyük bir heyecan ve
şaşkınlıkla
karşılandı.
Çok uzaktan gelen ve
sadece
onları
düşünerek hazırlanan
bu hediyeler karşında
köy
okulundaki
öğrenciler duygu dolu
anlar yaşadı.
Yeni
yıla
hiç
ummadıkları eşyalar ile
girmelerinde
katkısı
olan
siz
değerli

Hayvan sevgisinden yola çıkarak yaptıkları
projeleriyle kendi arkadaşlıklarını ve
dostluklarını da pekiştiren 5.sınıftan Stefan
Oğuzhan Heinz, Arben Balkan, Alp
Karahan, Selin Özden aralık ayı
sanatçıları oldular. Öğrencilerimizi kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

