
Bir yılı daha geride 
bıraktık. Biliyoruz 
ki her yeni yıl; 
yenilikler, yeni 

umutlar, kısaca yeni 
başlangıçlar yılıdır.  
Yeni yıl farklı umutları, 
hayalleri ve coşkuları da 
beraberinde getirir. Yaşama sevinci ve 
tutkusu verir insana. 

Yeni bir yıl başlarken, 
biten yılda neler 
yaptığımızı gözden 
geçirir, zamanımızı 
ne kadar iyi kullanıp 
kullanmadığımızı 
düşünürüz. Her yeni yıla 
bazı planlar yaparak,  
gerçekleşmesini 
istediğimiz 
programları 
belirleyerek 
merhaba deriz. Yeni 
yılın karşılanması 
sırasında 
kendimize 
hedefler 
belirlemek 
değişmez 
geleneğimizdir. 

Yetişkinler 
gibi çocuklar 
da yeni yılı bir 
başlangıç ve 
yeni bir fırsat olarak 
algılarlar. Yeni yıl, çocuklar 
için de heyecan kaynağıdır. Çocuklar 
için  yeni yıl, her yerin renkli ve cıvıl cıvıl 
olması ile birlikte hediyeler, sürprizler, 
oyunlar ve dileklerinin, hayallerinin  
gerçekleşmesidir aynı zamanda.  

Biz de Özel İstanbul Koleji ailesi olarak, 
çocuklarımızın mutluluğunu, yeni yıl 
umutlarını ve heyecanlarını önemsiyoruz. 
Bu nedenle 28 Aralık günü İstanbul 
Sürmeli Otelde Kostümlü Yeni Yıl 
Balosu’nda hep beraberdik.  Hep birlikte 
2019’u coşkuyla ve eğlenerek karşıladık.  
Öğrencilerimiz ve velilerimizin de katılım 
gösterdiği bu güzel organizasyonda,  
sevinci, coşkuyu ve heyecanı birlikte 
yaşadık. Yeni yıla, yeni umutlar ve 
hayallerle giren çocuklar, kendileri için 
hazırlanan bu partide doyasıya eğlendiler.   

Karaokeler, yarışmalar, müzik, dans, 
yetenek gösterileri, En Yaratıcı Kostüm 
Yarışması’yla  2018’e 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 sene de yine velilerimiz ve 8. 
sınıf öğrencilerimizin yaptığı oylama 
sonucunda. Ece Aksoy (Gr1) Yılbaşı 
Dilek Ağacı, Can Elliot Wise (Gr1) Robot 
kostümleri 2019 yılının en yaratıcı 
kostümleri seçildi. Ece Aksoy’un yarışma 
öncesi herkesi dolaşıp, kendi elleriyle 
yazdığı yeni yıl dileklerini kostümüne 
bağlatması yaratıcı ve ilgi çekici bir 

performanstı. Can 
Elliot Wise ise 
karton kutulardan 
hazırladığı yaratıcı 
kostümüyle çok 

ilgi çekti. Bu 
yarışmayla 
çocuklarımız 

yaratıcılıklarını, 
yeteneklerini ve 
hayal dünyalarını 
gösterme 
fırsatlarını buldular. 

Okul Müdiremiz Sn. Pelin Konrad’ın 
güzel dilekleriyle öğretmenlerimiz 
eşliğinde kesilen geleneksel yeni yıl 
pastamız ve Noel Baba’nın her yıl 
olduğu gibi bu sene de öğrencilerimize 
hediyelerini dağıtmasıyla parti sona erdi. 
Öğrencilerimizin, velilerimizin ve bizlerin 
2018’ e veda ettiği bu güzel günü, 
eğlenerek , mutlulukla  ve güzel anılarla  
sonlandırdık.
Özel İstanbul Koleji ailesi olarak, sadece 
2019’a değil, ailemize bu yıl katılan 
öğrencilerimize ve velilerimize de hoş 
geldin diyoruz. Sizlerle nice güzel 
anılarımızı hep birlikte paylaşacağımız, 
sağlıklı, mutlu, yine hedeflerimizi üst 
noktaya taşıyabileceğimiz başarılar ile 
dolu bir yıl diliyoruz.

Sedef AKSAKAL
Görsel Sanatlar Öğretmeni

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
07.01.2019 Pazartesi
09:00 Keksat Günü Sosyal 
 sorumluluk projesi (Gr3)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
08.01.2019 Salı
09:50 Yüzme (Gr4)
13:30  İdil Sait Bilgin Söyleşi (Gr4)

16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
09.01.2019 Çarşamba
09:50 Yüzme (Gr1)
09:50 PESA 3 (Süreç İzleme
 Sınavı) (Gr2345678)
12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
10.01.2019 Perşembe
10:00 Halk Ekmek Gez. (Gr23) 
12:30 Rahmi Koç Müz. Gez.(Presc)
15:40 Keman Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı
11.01.2019 Cuma
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
12.01.2018 Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
09:54 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)
12:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
Akıllı olmak da bir şey değil, mühim 
olan o aklı yerinde kullanmaktır.

Descartes

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI  
2x+1 üzerinden , 15 tane
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YENİ YILA EN YARATICI KOSTÜMLERLE “MERHABA” DEDİK.

Yeni bir yıl başlarken, 
biten yılda neler 
yaptığımızı gözden 
geçirir, zamanımızı 
ne kadar iyi kullanıp 
kullanmadığımızı 
düşünürüz. Her yeni yıla 
bazı planlar yaparak,  
gerçekleşmesini 

merhaba deriz. Yeni 
yılın karşılanması 

geleneğimizdir. 

gibi çocuklar 
da yeni yılı bir 
başlangıç ve 
yeni bir fırsat olarak 
algılarlar. Yeni yıl, çocuklar 

ir yılı daha geride 
bıraktık. Biliyoruz 
ki her yeni yıl; 
yenilikler, yeni 

umutlar, kısaca yeni 
gıçlar yılıdır.  

Yeni yıl farklı umutları, 
hayalleri ve coşkuları da 

kostümleri seçildi. Ece Aksoy’un yarışma 
öncesi herkesi dolaşıp, kendi elleriyle 
yazdığı yeni yıl dileklerini kostümüne 
bağlatması yaratıcı ve ilgi çekici bir 

performanstı. Can 
Elliot Wise ise 
karton kutulardan 
hazırladığı yaratıcı 
kostümüyle çok 

ilgi çekti. Bu 
yarışmayla 
çocuklarımız 

yaratıcılıklarını, 
yeteneklerini ve 
hayal dünyalarını 
gösterme 
fırsatlarını buldular. 

Okul Müdiremiz Sn. Pelin Konrad’ın 
güzel dilekleriyle öğretmenlerimiz 



Doğamızı Koruyalım Geleceğimize 
Sahip Çıkalım  temasından yola çıkarak 
atık malzemeler ile oluşturduğu 
’’Dünyada Biz ’’adlı çalışmasıyla Gr6 
Shaya Dahan Aralık ayı sanatçısı oldu. 
Öğrencimizi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

G
r2 sınıfı aralık ayı eğitici gezimiz Kahve 
Dünyası Çikolata Atölyesineydi. 
Bu gezinin heyecanı hepimizi çok 
önceden sarmıştı. Çünkü hepimiz 

çok sevdiğimiz çikolataların nasıl yapıldığını 
merak ediyorduk.

Atölyeye gittiğimizde bizleri atölye şefimiz 
Soner Bey karşıladı ve atölyenin yapılacağı 
odaya aldı. Hijyen için gerekli olan şapkalarımızı 
ve önlüklerimizi verdi. Bu sevimli kıyafetleri 
sonra bize hediye etmeleri de çok güzel bir 
sürpriz oldu.

Atölyeye girdiğimizde dikkatimizi çeken ilk şey 
tezgah üstündeki kocaman kakao meyvesiydi. 
Kakao çekirdekleri onun içinden çıkıyormuş, 
bu meyve genellikle Fildişi sahillerinde 
üretiliyormuş. 

Soner Bey daha sonra bize kakaodan bahsetti, 
tek tek kocaman paketler halindeki  bitter,sütlü 
ve beyaz çikolatayı tanıdık ve en sağlıklı 
çikolatanın bitter çikolata olduğunu öğrendik. 
Ardından çalışmaya başladık. 

Atölye şefimiz her birimize bir bardak fıstık, 
bir bardak da sıcak çikolata verdi. Fıstıkları 
beşerli guruplayarak masamızdaki yağlı kağıt 
üzerine yerleştirdik, üzerlerine bardaktaki 
sıcak çikolatadan döktük ve kurumaya bıraktık. 
Sonra bizlere yıkanıp kurulanmış çilekler ve 
bir bardak çikolata daha verildi. Çileklerimizi 
çikolataya batırarak yağlı kağıtlarımıza dizdik 
vee kuruduktan sonra da afiyetle yedik. 
Yaptığımız bu nefis çikolataları sevdiklerimize 
götürmeyi de ihmal etmedik.

Bu gezimiz bizler için harika, çok eğlenceli ve 
bilgilendirici bir deneyim oldu.


