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06.01.2020 Pazartesi
09:00 “Palme” Deneme Sın.(Gr8)
10:30 Halk Ekmek Fabrikası 
 Gezisi (Gr2)
12:30 Kemerburgaz Kahve 
 Dünyası Çikolata Atölyesi 
 (Preschool)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
07.01.2020 Salı
08:40 Din K. 2.Sın. (Gr45678)
09:50 Yüzme (Gr4)
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
08.01.2020 Çarşamba
09:00 Pesa 3  (Gr2345678)
09:50 Yüzme (Gr1) 
12:30 Tenis(Preschool)
13:15 International Culture Day
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
09.01.2020 Perşembe
10:00 Uzm.Dyt.Güzin Çaltı YENER
 söyleşi (Gr1234567, Presc)
15:40	 İngilizce	Destek	Programı
10.01.2020 Cuma
13:25	 Bireysel	destek	Programı	(Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu
11.01.2019 Cumartesi
09:00 Randevulu veli topl.(Gr1)
09:00	 Destek	Programı	(Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

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	 27	 Aralık	
günü	 İstanbul 
Sürmeli Otel de 
Kostümlü	 Yeni	 Yıl	
Balosu’nda hep 
beraberdik.	 	 Hep	
birlikte 2020’yi 
coşkuyla	 ve	 eğlenerek	
karşıladık.		Öğrencilerimiz	
ve	 velilerimizin	 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,	 oyunlar,	 müzik,	
dans, yetenek gösterileri,	 En	 Yaratıcı	
Kostüm	 Yarışması’yla	 	 2019’a	 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,	 Leyla	 Yazıcı(Gr1)	 Yeni	 yıl	
Pastası;	 Acar	 Şen	 (Gr1)	 Yeni	 yıl	 Ağacı;	
Asya	Yürek	(Gr2)	Geri	Dönüşüm	Prensesi	
adlı	kostümleriyle	2020	yılının	en	yaratıcı	

kostümleri seçildi. Bu 
yarışmayla	 çocuklarımız	
yaratıcılıklarını,	
yeteneklerini	 ve	 hayal	
dünyalarını	 gösterme 
fırsatı	buldular.

Okul Müdürümüz 
Sn. Türkan 
Dingaz’ın	 güzel	
dilekleriyle 
öğretmenlerimiz	
ve	 öğrencilerimiz	
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	2019’	a	veda	ettiği	
bu	güzel	günü,	eğlenerek,	mutlulukla		ve	
güzel	anılarla		sonlandırdık.
Özel	İstanbul	Koleji	ailesi	olarak,	sadece	
2020’ye	değil,	ailemize	bu	yıl	katılan	
öğrencilerimize	ve	velilerimize	de	Hoş	
Geldiniz diyoruz. Sizlerle nice güzel 
anılarımızı	hep	birlikte	paylaşacağımız,	
sağlıklı,	mutlu,	yine	hedeflerimizi	üst	
noktaya	taşıyabileceğimiz	başarılarla	
dolu	bir	yıl	diliyoruz.

Sedef AKSAKAL
Görsel	Sanatlar	Öğretmeni

YENİ YILI EN YARATICI KOSTÜMLERLE KARŞILADIK.



K
ukla	 Badi’nin	 en	 sevdiği	 şey;	
çocuklarla kitap okumak,  oyunlar 
oynamak	 ve	 sohbet	 etmek.	

Bir	 kitap	 etrafında	 dolanıp	 durmak.	
Oradan	 başka	 yerlere	 gitmek,	 sorup	
sorgulamak, merak etmek. Birbirimizi 
dinlemek,	anlamak.	Yaşadığımız	sorunları	

paylaşmak	ve	öneriler	sunmak	.	Empati,	
saygı,	hoşgörü	ve	en	önemlisi	hepimizin	
ihtiyacı	olan	sevgi	.
Vantrolog	 Güleser	 Benian	 ın	 kahramanı	
olan	Kukla	 Badi	 öğrencilerimizle	 tüm	bu	
güzellikleri	paylaştı.	Onlara	kitap	okuyup	
sohbetler etti. 

SEVAL KOZAN İLE MASAL DİNLETİSİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Paper	 	 Mache	 tekniğini	 kullanarak	
oluşturdukları	 	 ’’Şaşkın	 Köpek’’	 adlı	
çalışmalarıyla	 Ali	 Kerem	 Özmen		
ve	 	 Güney	Gürgen	 	Gr4	 	 Aralık	 Ayı	
sanatçıları	 oldular.	 Öğrencilerimizi	
kutluyor,	 başarılarının	 devamını	
diliyoruz..

KUKLA BADİ ÖĞRENCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ

H
ikaye	 Anlatıcısı	 Seval	 Kozan,		
tüm	 yaş	 gruplarına	 özel	
masallarla	 öğrencilerimizin	

hayal	 dünyalarının	 kapılarını	 açarak	
onları	 keyifli	 birer	 yolculuğa	 çıkarttı.	
“Açıl	 Susam	 Açıl”	 ile	 başladı	 gizemli	
yolculuğumuz.	 Aynı	 susam	 tohumunun	
kat	 kat	 açılması	 gibi	 her	 katta	 yeni	 bir	

gizemle	 karşılaştık	 masallar	 diyarında.	
Kırk	tane	kilitli	kapıyı	açıp,	derelerden	sel	
ile, tepelerden yel ile geçerek, az gittik uz 
gittik	de	bir	baktık	bir	arpa	boyu	yol	gittik.	
Masallarla	korkularımızı	yenebileceğimizi,	
iyi	 ve	 doğruyu	 yapıyorsak	 her	 zaman	
kazanacağımızı	anladık.


