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Haftalık Veli Bülteni 

Haftalık veli bültenimizin bu yılki 
ilk sayısına hoşgeldiniz. 
Bültenimiz aracılığıyla sizlerle 
Anaokulu-İlkokul 
bölümlerimizde yaptığımız  
kazanım çalışmaları ve  
etkinliklerle ilgili bilgi 
paylaşacağız. Ayrıca varsa 
sonraki haftalara yönelik 
hatırlatmalar yapacağız.  

Bültenimizi düzenli olarak takip 
etmenizi umar, keyifli okumalar 
dileriz.  

Weekly Parent 
Newsletter 

Welcome to this first issue of our 
Weekly Parent Newsletter. 
Through this newsletter we will 
be sharing notes about  learning 
activities from grades K-4 as well 
as  calendar notes, and 
reminders every week.    

We hope you find it useful in 
catching up with the school 
agenda and wish you enjoy 
reading it

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Cumhuriyet Bayramı'nı 
Coşkuyla Kutladık 

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz, 25 Ekim haftası boyunca 
gerçekleştridikleri etkinliklerle, Cumhuriyet Bayramı'nı neden 
kutladığımızı ve bu bayramın Türk milleti için önemini kavradılar. 
Öğrencilerimiz sınıf içinde yaptıkları çalışmaların yanı sıra 
okulumuzda açılan Çanakkale Müzesi ve Fotoğraf Sergisi'ni gezme 
fırsatı buldular. 1-2 ve 3-4. sınıf öğrencilerimiz 25-26 Ekim 
tarhilerinde gerçekleşen Cumhuriyet Koşusunda yarıştılar. İlkokul 
öğrencilerimiz 27 Ekim sabahı Konferans Salonu'nda,  Anaokulu 
öğrencilerimizse 28 Ekim sabahı kendi bahçelerinde 
gerçekleştrdikleri kutlamalarla Cumhuriyet coşkusunu yürekten 
yaşadılar.  Kutlamaların hazırlanmasında emeği geçen bütün 
öğretmenlerimize ve coşku dolu katılımları için öğrencilerimize 
teşekkür ederiz.  

Republic Day Celebrations 

Kindergarten and Primary School students spent this week 
understanding and celebrating the Republic. Primary School 
ceremony was held on Wednesday morning and Kindergarten's on 
Thursday. Primary school students also had their running 
tournament on the first tow days of the week. We would like to 
thank all our teachers for the organization of celebrations and our 
students for their enthusiastic participation.   
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Tebrikler Hira! 

Urla Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 
"Cumhuriyet Bayramı" konulu resim yarışmasında, 
K3-C sınıfımızdan Hira Özsoy, anasınıfı 
kategorisinde Urla üçüncüsü oldu. Hira’yı 
yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.   

Congratulations Hira! 

Kindergarten K3-C student Hira Özsoy placed 3rd 
in the District Art Competition organized by the 
Governor's Office in Urla. Many congratulations to 
Hira on this great success and wishing her many 
more awards to come.   

4. Sınıf Sınav Takvimi 

4. sınıf öğrencilerimizin ilk çeyrek sınavları 1 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Sınavların, yalnızca 
öğrendiklerimizi ölçmemize yarayan birer araç olduğunu tekrar hatırlatmak istiyor, bütün 4. sınıflarımıza 
başarılar diliyoruz!      

4TH GRADE EXAMS BEGIN NEXT WEEK 

Our 4th graders will start having their 1st exams as of next week. We would like to remind once again that 
exams are only one of the many tools we use to measure learning and we wish all our students best of success.       

1 Kasım / Nov.  Sosyal Bilgiler     3 Kasım / Nov.  Fen Bilimleri 

4 Kasım /Nov.   Trafik Güvenliği    4 Kasım / Nov. İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi 

5 Kasım / Nov.  English        8 Kasım/Nov.  Matematik 

9 Kasım /Nov. Türkçe        11 Kasım/Nov. Din K. ve Ahlak Bilgisi

Anaokulu Öğrencilerimizden 
Cumhuriyet Bayramı Kurabiyeleri  

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Anaokulu 
öğrencilerimiz Eco-House'ta "ay-yıldızlı kurabiyeler" 
pişirdiler. İngilizce öğretmenimiz Miss. Tiffany'nin 
rehberliğinde hamurundan, kesimine kadar bütün 
işlemleri kendileri yürüten miniklerimiz kurabiyelerini 
okuldaki öğretmenlerine ve ailelerine hediye ettiler.   

Republic Day Cookies from Kindergarten Students 

Kindergarten students baked republic day cookies in 
the Eco-House as art of the Republic Week festivities.  
Children prepared and baked the cookies by 
themselves with guidance from Miss. Tiffany and took 
them home to their families.  
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İlkokul Okul Meclisi Göreve Hazır! 

İlkokul Okul Meclisi seçimleri geçen hafta gerçekleşen renkli bir 
propaganda ve oylama süreci sonucunda tamamlandı. İlkokul Okul 
Başkanı seçilen 4. sınıf öğrencimiz Kumsal Ceylan ve Başkan 
Yardımcısı seçilen 2. sınıf öğrencimiz Esin Melis Sarı'yı tebrik 
ediyoruz. İlkokul Meclisi, diğer sınıfların  sınıf temsilcilerinin 
katılımıyla çalışmalarına hızlı bir biçimde başlayacak.  

Primary School  Student Council is ready to roll! 

Primary school students elected their class representatives and the  
President and Vice President of the School Council following a very 
colorful propaganda period last week. Many congratulations and 
best of luck to Kumsal and Esin and rest of the Council in their new 
roles.   

TED Izmir School 
Costume Day 

3 Kasım Çarşamba günü 
okulumuzda,  K-12 düzeyinde 
Kostüm Günü etkinliği 
gerçekleşecektir. Öğrencilerimiz 
kendi istedikleri bir kostümle veya 
evdeki malzemelerle tasarladıkları 
yaratıcı bir kıyafetle okula 
gelebilirler.  

We will have a Costume Day event 
on Wednesday the 3rd November, 
at school. We kindly invite our 
students to dress up in costumes of 
their choice. This may include home 
made creative outfits. 

Anaokulu Öğrencilerimiz Atölyelerde 

Anaokulu öğrencilerimiz seramik çalışmalarına, 1 Kasım Pazartesi günü 
itibariyle başlıyorlar. K3 gruplarımız  seramik programlarını, Uygulamalı 
Sanatlar katındaki seramik atölyesinde yürütecekler. Aynı tarih itibariyle 

K1, K2, K3 tüm gruplarımız müzik derslerine ise İlkokul müzik sınıfında 
katılacaklar. K2 ve K3 sınıflarımızın Yoga dersleri de, İlkokul Dans Stüdyosunda yapılacak. Anaokulu 
çocuklarımız bu farklı atölye ve dersliklere gidiş-gelişlerde maskelerini takıyor olacaklar.      

KINDERGARTEN GROUPS START GOING TO THE WORKSHOPS 

Kindergarten ceramics program begins on Monday Nov.1st. For K3 students, the ceramic hours will be held in 
the workshop at the Arts Hall. Starting the same day, all Kindergarten students will have their music classes in 
the Primary School Music Room and K2 and K3 Yoga lessons will be held in the Dance Studio on the same 
floor.  Kindergarten students will be wearing their masks going to and coming from these floors.      
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