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ağlığı iyi olsun.  
Kalbi ritmini çalsın. 
Yanakları kiraz 
pembesi, dudakları 

bal olsun. Teni sıcak kalsın, 
enerjisi dışına taşsın. 
Ciğerlerinden nefes, 
midesinden gurultu, 
bacaklarından güç, 
gözlerinden ışık eksik 
olmasın. Kanı bol olsun, damarlarında dönüp 
dönüp özgürce dolaşsın. Sevdikleriyle bir arada 
olsun. Kolu kollarına değsin, gözü gözlerinin içine 
baksın. Lafları sevgiyle başlasın. Nesi varsa, 
bölüşecek biri olsun; nesi yoksa bulup getirecek 
biri olsun. Bu birileri az ama öz olsun. Bazıları 
dünyada tek olsun. Sevgisinin tamamını harcasın. 
Harcasın ki, ona büyük bir miras kalsın.Sevmekten 
bıkıp usanmayacağı kalesi, ailesi olsun. Onun yeri 
ayrı olsun. Onu ayrı tutsun, başucuna koysun. O 
her şeyine, her haline tek tanık olsun. Bir 
hareketiyle güldüren, bir hareketiyle ağlatan olsun. 
Duyguların hepsi onda olsun. Bütün şarkılar, 
şiirler, hatıralar, anılar onu anlatsın.  
 
Yapmaktan bıkıp usanmayacağı bir işi olsun. 
Başarının gerçek adının bu olduğunu unutmasın. 
İbadet eder gibi, bu keşfini her gün yeniden kutlar 
gibi, onu yapıp dursun. Yaptıkça daha iyi yaptığını 
görsün. Daha iyi yaptıkça bunu başkaları da 
görsün. O başkalarının bunu gördüğünü, dış 
gözüyle görsün, iç gözüyle işine baksın, kendiyle 
yarışsın, hedefini yakalasın. Neşesi bol olsun. 
Kendini mutlu etsin, durduk yere neşelenmek 
nedir bilsin. İçinde bir şey durup durup zıplasın. 
Duydukları, gördükleri onu gıdıklasın, kahkaha 
attırsın.  Küçükken en şımardığı ana, sık sık gidip 
gelsin. Nereye gidip geldiği bilinmesin. Değiştirmek 
istediklerini değiştirsin. İçte ve dışta, iyi günde ve 
kötü günde tadilat yapsın. Eskilerini atsın, ruhunu 
havalandırsın. Kapıda hep kamyonu dursun. 
Dilediği yere taşınsın. Kendinden taşınmak isterse, 

içindeki güç, dışındaki sevgi ona yardımcı olsun. 
Bileği, bütün alışkanlıklarıyla, bağımlılıklarıyla 
güreşsin.  
 
Teşekkür etsin. Doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi 
öğreten, düşlerini gerçekleştirmesi için onu 
yüreklendiren, önüne çıkan engelleri aşabileceğini 
söyleyen, çatık kaşlarını gülümsemeye çeviren, 
gözyaşlarını silen, sevginin nasıl özel bir şey 
olduğunu hissettiren, öfkelendiğinde onu 
sakinleştiren, morali bozuk olduğunda ona kucak 
açan, kulağına “seni seviyorum” diye fısıldayan, 
yetişmesinde, yoğrulmasında, hamurunda büyük 
emekleri olan öğretmenlerine teşekkür etsin. 
 
Bir şey ona sürpriz olsun. Günlerinden bir günü, 
bir pakete sarılı olsun. Açılınca, içinden hiç 
beklemediği güzel bir haber çıksın. Bu gün üç yüz 
altmış beş' ten herhangi biri olsun. Öylesine bir 
pazartesi, gökyüzüne, doğaya, güneşe açtığı 
ellerinde, unutulmaz bir salı yakalasın. Öyle 
tahmini mümkün olmayan bir şey olsun ki bu, 
hayatın anlamını, sihrini, büyüsünü anlatsın.  
Bir hayali gerçek olsun. Bu hayale gözünü 
yumsun. Hayalini kendinden saklamasın, 
yüreğinde hissetsin. Peşinden koşup, onu 
sobelesin. Bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin 
isterse, çabalarsa mümkün olduğunu unutmasın.  
Bu dileğimi okusun. Kendi sesiyle duysun. Dileğim 
gerçek olsun. Her kelimesine yürekten inansın. 
 
Sevgili Öğrenciler, 
Her yeni başlangıç ümide bir yolculuktur. 
Yolculuklar heyecan ve coşku yüklüdür. Okullu 
olduğumuz bu ilk haftamızda Sizler için uzun 
soluklu, coşku ve heyecan dolu, ümidinizin hep 
capcanlı olacağı bir dilek paylaşmak istedim. 
Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. … 
 

Pelin KONRAD 
Okul Müdürü 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
22.09.2018 Cumartesi 
10:30 Veli Tanışma Toplantısı  
 (Gr67) 
 
24.09.2018 Pazartesi 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
  (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

25.09.2018 Salı 

 
10:00 Emirgan Parkı Piknik Gezisi 
 (Preschool) 
 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K. 
 
26.09.2018 Çarşamba 
08:40 Hazırbulunuşluk sınavı 
 (Gr2345678) 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
27.09.2018 Perşembe 
15:50 İngilizce Destek Programı  
 
28.09.2018 Cuma 
13:10 Bireysel destek Programı (Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
Education is the passport to the 

future, for tommorrow belongs to 
those who prepare for it today.  

 
Eğitim geleceğe ait pasaporttur, 

bugünden ona hazırlananlara aittir. 
 

Malcolm X 
 
 

HAFTANIN SORUSU 
 

Bir çocuk, 7 elmanın ikisi hariç 

hepsini yerse, kaç elma kalır? 

Sevgili ÖĞRENCİLERİM için DİLEĞİM… 


