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Sevgili Velilerimiz,
Okulumuzun hazırlamış olduğu bu yeni sayfamızla her ay sonu sizlerle buluşup ay içerisinde
okulumuzda yapılan etkinliklerle ilgili bilgi ve resimlerle buluşma nız sağlanacaktır. Her ay
sonu o ay içerisinde okulumuzun tüm sınıfları ile ilgili tüm bilgiler karşınızda olacak. Bu sayfa
sayesinde okulumuz, öğretmenleri ve sevgili öğrencilerimiz yaptıkları hakkında daha çok bilgi
sahibi olmanız sağlanacaktır. Bizler öğrenci öğretmen ve veli işbirliği ile bir yerlere
varacağımıza inanıyoruz. Sizlerle el ele vererek tüm zorlukların üstesinden geleceğimize
inancım tamdır. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlar iyi çalışmalar dilerim.

Dear Parents,
We arranged a new page for our dear parents. You can easily find informations and pictures
about our school. You can get every information about our classes, our teachers and our dear
students every month in this page. We belive that this page will help you and us for our future
arrangements and will help us to find the best solutions about your problems.

Best regards.
Sevim KAYIKÇI - College Principal
3,4 ve 5 yaş grubu ögrencilerimiz, ögretmenler gününde
yaptıkları çalısmalarla ögretmenlerine duygu dolu anlar
yaşattılar.Kendi elleriyle yaptıkları eserleri öğretmenleri icin cok
kıymetliydi.
Our lower reception
and reception part did
some activity for
Teachers' Day and
they have made their
teachers happy.

Butterflies sınıfı resim dersinde önce sınıflarına gelen
palyaçoyla oynadılar sonrada boyama yaptılar.Egleniyoruz
ve öğreniyoruz...

Kolej öğrencilerimizin büyük emeklerle
hazırladıları 10 Kasım oratoryosu izleyenlerden
büyük alkış topladı.
We proudly watched our college students
performed a short play in remembrance of 10 th
November.(Ataturk's death)
2015-2016 eğitim öğretim yılı okul
aile birliği seçimi ve veli toplantısı
yapıldı.
The school parent/Teacher Association
was held for the academic year 2015Bees sınıfı matematik dersinde önce sayıları ögrendiler sonra
oyun hamuruyla sayıları elde ettiler.Öğrencilerimiz yine
oyunla öğrenmenin farkını yaşadılar.
Bees learnt numbers ,they've played with dough in maths
lesson . We are learning by playing...

Küçükler atalarını unutmadı...Atatürk büstüne çicek koyup,
resimlerle Atalarını andılar.
The little students don't forget Ataturk they put flowers to
Ataturk's sculpture and remembered him with pictures.

Her yıl farkındalık yaratmak için maviye bürünen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz
şiddete ve zorbalığa hayır diyerek,barışı sembole ettiler .
Each year our teachers and students symbolize peace to create awareness on Blue
Friday by wearing blue clothes and by saying "No to Bullying".

