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03.06.2019 Pazartesi
Bayram Tatili

04.06.2019 Salı
Bayram Tatili

05.06.2019 Çarşamba
Bayram Tatili

13.06.2019 Perşembe
Bayram Tatili

14.05.2019 Cuma
Bayram Tatili

10.06.2019 Pazartesi
09:30 Doğada Bir Gün Etkinliği 
 Mihrabat Korusu (GR23)
11.06.2019 Salı
09:30 Doğada Bir Gün Etkinliği 
 Mihrabat Korusu (GR456)
12.06.2019 Çarşamba
09:30 Doğada Bir Gün Etkinliği 
 Mihrabat Korusu (GR78)
13.06.2019 Perşembe

14.05.2019 Cuma
10:30 Kapanış ve Mezuniyet  
  Töreni
17.06.2019 Pazartesi
09:00	 Destek	Prog.	Başlangıcı	Gr7
18.06.2019 Salı
09:00	 Destek	Programı	Gr7
19.06.2019 Çarşamba
09:00	 Destek	Programı	Gr7
20.06.2019 Perşembe
09:00	 Destek	Programı	Gr7
21.05.2019 Cuma
09:00	 Destek	Programı	Gr7
24.06.2019 Pazartesi
09:00	 Destek	Programı	Gr7
25.06.2019 Salı
09:00	 Destek	Programı	Gr7
26.06.2019 Çarşamba
09:00	 Destek	Programı	Gr7
27.06.2019 Perşembe
09:00	 Destek	Programı	Gr7
28.06.2019 Cuma
09:00	 Destek	Programı	Bitişi	Gr7

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ GÜLE GÜLE SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ

Özel İstanbul Koleji, 
başarıyla	 geçen	
bir	 eğitim	 öğretim	
yılının	ardından	yeni	

mezunlar	vermenin	gururunu	
yaşıyor...
İlkokuldan	biraz	utangaç,	biraz	şaşkın,	biraz	
büyümüş	 olarak	 geldiğiniz	 ortaokuldan	
daha	 bilinçli,	 genç	 birer	 birey	 olarak	
mezun	 oluyorsunuz.	 Unutulmayacak	 anılar,	
dostluklar	 ve	 birlikteliklerle	 dolu	 yılların	
ardından,	 yuvanızdan	 ayrılıyorsunuz.	 Fakat	
bu	hiçbir	zaman	kesin	bir	ayrılış	olmayacak,	
bunu	biliyoruz.	Uzun	sayılabilecek	bir	zaman	
diliminde	bu	çatı	altında	unutulmaz	sevinçleri,	
bazen	de	hüzün	dolu	günleri,	sıcak	esprileri,	
birlikte	 yaşadık,	birlikte	 soluduk…	 	 	Değerli	
öğrencilerim,	yılların	su	gibi	akıp	geçeceğini	
hiç	 aklımıza	 getirmedik.	 Şimdi	 ise	 yuvadan	
uçuyorsunuz.	 Çok	 daha	 büyük	 atılımlara,	
ivmelere	doludizgin	kanat	açacaksınız.
Geçen	 sene	 sizlere	 devredilen	 bu	 meşale,	
şimdi	 sizden	 küçüklere	 devrediliyor.	 Zaman	
bir	 su	 misali	 hızla	 akıp	 geçiyor.	 Bir	 eğitim	
öğretim	 yılı	 bakın	 ne	 çabuk	 geçti	 ve	 yılın	
sonuna	geldik.		Öğretmenleriniz	olarak	bizler	
öğretmenlik	 görevlerimizin	 dışında	 anne,	
baba,	 abla	 ve	 abi	 gibi	 olmaya,	 gideceğiniz	
o	 uzun	 	 hayat	 yolunda	 işinize	 yarayacak,	
başarılı	 olmanızı,	 becerikli	 olmanızı,	 	mutlu	
ve	 huzurlu	 olmanızı	 sağlayacak	 bilgiler,	
beceriler,	alışkanlıklar	kazandırmaya	çalıştık,	
çalışıyoruz.	

Sevgili	 gençler,	 herkesin	 bir	 hedefi	 olmalı.	
Hayatınızın	 sonunda	 nerede	 olacağınızı	
bilmek	 istiyorsanız,	nereye	gittiğinizi	bilmek	
zorundasınız.	 Bu	 nedenle	 kendinize	 doğru	
hedefler	 belirleyiniz.	 Hedefe	 ulaşmada	 size	
yolunuzu,	aldığınız	eğitim,	iradeniz,	azim	ve	
kararlılığınız	gösterecektir.	Önünüze	belki	bir	
sürü	engel	çıkacak,	bocalayacak,	zorlanacak,	
tökezleyecek	 fakat	 asla	 yılmayacaksınız.	
Başarılı	 olmak	adına	dikilecek,	dik	duracak,	
engelleri	 bir	 bir	 aşacak	 başarılı,	 mutlu	 ve	
güzel	bir	yaşam	süreceksiniz.	
Sizleri	en	güzel	duygularla	birer	çiçek	tohumu	
olarak	ülkemin	ve	dünyanın	tüm	semalarına	
serpiyorum.	Düştüğünüz	 her	 yerde	 sevgiyi,	
saygıyı,	kardeşliği	ve	barışı	yeşertiniz.	Sizleri	
güzel	ve	yararlı	işlerde	görmek,	emeklerimizin	
sermayesi	olacaktır.	Tüm	yaşamınızın	değerli	
ailelerinizle	birlikte,	sağlıklı,	başarılı	ve	mutlu	
geçmesini	diliyorum.
Bir	 zildi	 tüm	 yılı	 başlatan	 bir	 zildi	 sözlüden	
kurtaran	 ve	 yine	 bir	 zil	 olacak	 hepimizi	
ayıran…
İstanbul Koleji,	 her	 zaman İstanbul 
Koleji Ailesi’nin	 bir	 ferdi	 olacak	 olan	
öğrencilerini	 sevgiyle	 uğurlarken,	 bundan	
sonraki	 hayatlarında	 sağlık,	 mutluluk	 ve	
başarılar	diliyor…

Canan	FİLİZ
Fen	ve	Teknoloji	Öğretmeni



CHOCOLATE MUSEUM

On	 Monday	
20th	 May,	
the	preschool	
went	 on	

a	 trip	 to	 the	 Pelit	
Chocolate	 Museum	 in	
Esenyurt.	 We	 walked	
in	 and	 received	
a	 complimentary	
chocolate,	 and	 a	
personal	 tour	 guide.	
She	 took	 us	 to	 the	
first	 floor,	 where	 the	
children	 learnt	 about	
the	process	of	making	a	

cake	and	what	different	types	of	cakes	that	can	be	made.	They	saw	all	their	favourite	superheroes	here.	Then	moving	up	to	the	next	floor,	
they	saw	all	the	art	created	from	chocolate.	They	had	chocolate	rock	art,	Sultan	Ahmet	Camıı,	Eiffel	Tower,	Leaning	Tower	of	Pisa,	a	princess	
castle,	but	everyone	was	just	drooling	over	the	huge	Chocolate	fountain.	It	was	a	lovely	trip	and	the	kids	enjoyed	it	a	lot.

Tennis	has	been	adapted	to	our	
pre	 and	 primary	 education	
programs	 for	 over	 12	 years.	
It	 offers	 great	 variety	 of	

developmental	areas	for	early	childhood.
Tennis	 improves	 physical	 and	 mental	
activities	 of	 young	 players	 more	 than	
any	 other	 sport.	 It	 helps	 to	 improve	
concentration,	 hand-eye	 coordination,	
gross	and	fine	motor	coordination,	also	
speed,	 flexibility,	 dynamic	 balance	 and	
agility.	
On	 the	 other	 hand	 a	 senior	 tennis	
player	probably	has	the	best	anatomical	

proportion	 than	 any	 other	 sport	 can	
provide.	Since	it	works	equally	for	every	
muscle,	it	does	not	deform	one	particular	
part	 of	 the	body	Most	 important	 of	 all	
tennis	 brings	 positive	 manners	 to	 the	
life	of	tennis	lovers.	It’s	a	kind	of	sport	
that	 we	 still	 shake	 hands	 before	 the	
game	and	say	sorry	after	we	get	a	set	
or game.
It’s	not	a	 field	 for	hooliganism.	Players	
do	win	or	lose	the	game,	but	they	never	
lose	 the	 respect	 for	 their	 competitors.	
We	believe	it’s	a	great	choice	for	young	
ages	 and	 it’s	 a	 strong	 part	 of	 our	 pre	
and	primary	years	curriculum.

TENNIS DEMONSTRATION TRAINING

ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞANÇAY ÖDÜLLERİ 

YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ’NİN KARİKATÜR YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİNDEYDİK.

Doğançay	 Müzesi’nin	 Türkiye’	
de	gelecek	nesillerin	eğitim,	
kültür	 ve	 sanat	 yönünden	
gelişmiş	 bireyler	 olarak	

yetişmelerine	katkı	sağlamak	amacıyla	
bu	 yıl	 15.	 sini	 gerçekleştirdiği	 serbest	
temalı	 resim	 yarışmasında	 okulumuz	
Gr6	 Beren	 Karasu	 üçüncü	 oldu.	 Gr7	
öğrencilerimizden	 Defne	 Nil	 Gülekim	
ve	 Cemre	 Julianna	 Wise’in	 resimleri	
mansiyon	 ödülü	 aldılar.	 Gr7	 ve	 Gr8	
öğrencilerimizden	Yağmur	Nisan	Demir	
ve	 Doğa	 Marangoz’un	 resimleri	 ise	
sergilenmeye	değer	görüldü.
	 Ressam	 Süleyman	 Saim	 Tekcan,	

Küratör	 ve	 sanat	 eleştirmeni	 Beral	
Madra,	 Küratör	 Vasıf	 Kortun,	 Küratör	
M.	 Lütfi	 Şen’in	 jüri	 olduğu	 yarışmanın	
ödül	 töreni	 Cemal	 Reşit	 Rey	 Konser	
Salonu’nda	 28	 Mayıs	 Salı	 günü	
İstanbul	Devlet	Senfoni	Orkestrası	Çok	
Sesli	 Çocuk	 Korosu’nun	 sahne	 aldığı	
bir	 konserle	 başladı.	 Gökçen	 Koray	
şefliğindeki	 konser	 sonrası	 ödüller	
sahiplerini	buldu.		
Öğrencilerimizin	 resimleri	 03	 Haziran	
2019	 tarihine	 kadar	 Cemal	 Reşit	 Rey	
Konser	 Salonu’nda	 sergilenecek.	
Öğrencilerimizi	 kutluyor,	 başarılarının	
devamını	diliyoruz.			

Toplumsal	 eleştiri	 ve	
gülümsemenin	 en	 güzel	
anlatımından	 biri	 olan	
karikatür,	 sanatın	 da	

ayrılmaz	 bir	 parçasıdır.	 Eğlenceli	
bir	 öğrenme,	 mesaj,	 akıl	 gücü	 ve	
duygusal	 bir	 bağdır.	 Karikatüre	 ilgi	
duyan	 genç	 bir	 kuşağın	 oluşması	 ve	
geleceğin	 karikatür	 sanatçılarının	
yetişmesi	 alanında	 çalışmalar	 yapan	
ve	 yarışmalar	 düzenleyen	 Yaratıcı	
Çocuklar	 Derneği’nin	 Aydın	 Doğan	
Vakfı’nın	da	katkılarıyla	bu	sene	12.sini	
düzenlediği	yarışmanın	konusu	’’Sosyal	
Uyum’’	du.	
Dünya’nın	hangi	ülkesinde,	hangi	ırktan	
ya	da	hangi	dini	inançta	doğmuş	olmak	bizim	seçimimiz	değildir.	Zengin	
ya	da	fakir	bir	aileye	doğmayı,	fiziksel	görünüşümüzü,	cinsiyetimizi	ya	

da	sağlık	koşullarımızı	da	biz	seçmedik.	
Bildiğimiz,	 dışlanmanın	 herkesi	 çok	
üzdüğü…	 Fiziksel	 şeklimiz,	 rengimiz,	
kilomuz,	 sağlığımız,	 cinsiyetimiz,	
imkanlarımız,	inancımız	ne	olursa	olsun	
hepimiz	insanız…
Öğrencimiz	 Gr7	 Samiyakhon	
Boburkhonova’nın	 bu	 temadan	 yola	
çıkarak	çizdiği	karikatürü	sergilenmeye	
değer	 görüldü.	 28	 Mayıs	 Salı	 günü	
Trump	 Alışveriş	 Kültür	 ve	 Gösteri	
Merkezi’nde	düzenlenen	ödül	töreninde	
Yaratıcı	Çocuklar	Derneği’nin	Yönetme	
Kurulu	 Başkanı	 Didem	 Çapa	 ve	 ve	
Yürütme	Kurulu	Başkanı	Demet	Sabancı	
Çetindoğan	 ile	 Aydın	 Doğan	 Vakfı	

Yürütme	Kurulu	Başkanı	Canan	Fetvacı’dan	ödülünü	alan	öğrencimizi	
kutluyor,	başarılarının	devamını	diliyoruz.


