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İyi tatiller! 

2021-2022 okul yılının ilk 
çeyreğini tamamladık! 
Öğrencilerimizle bu 12 haftayı; 
merak ederek, araştırarak, 
yepyeni keşifler yaparak, farklı 
alanlarda başarılar kazanarak 
geçirdik. Öğrenme dolu bu 
süreç için bütün öğrenci ve 
öğretmenlerimize teşekkür 
ediyor, iyi tatiller diliyoruz.  

2. Çeyrek için 22 Kasım'da 
öğrencilerimizi okullarına 
bekliyoruz.  

HAVE A WONDERFUL BREAK! 

The first quarter break is already 
here! We spent these 12 weeks 
since the beginning of the 
school year by staying curious, 
staying focused, exploring, 
discovering and achieving. Our 
heartfelt thanks go to all of our 
students and teachers who 
made this first quarter a success. 

The 2nd quarter begins on Nov. 
22.   

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Atatürk'ü sevgi, saygı ve 
minnetle andık!  

Anaokulu öğrencilerimiz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel bir 
pano hazırladılar. Bahçeden buldukları sonbahar yapraklarını   
toplayan öğrencilerimiz, işbirliği ile oluşturdukları panoyu  süslediler.  
Atatürk'ün hayatı ile ilgili bir sunum izledikten sonra öğrencilerimize 
graft kağıtlarından önceden kesilmiş yapraklar verilerek: "Atatürk ile 
ilgili ne hissediyorsun?"  sorusu soruldu; yaprak figürünün üzerine, 
hissettikleri duyguları resimlemeleri istendi.  

10 Kasım sabahı, 09.05'teki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 
Anaokulu öğrencilerimiz hazırladıkları panonun önüne kasımpatları 
bıraktılar.  

Commemorating Ataturk with Love and Respect 

Kindergarten students prepared a special display for November 10, 
Ataturk Day using the autumn leaves from their garden. After watching 
a documentary about Ataturk they wrote down their feelings  for him 
and decorated the display with these notes.  

Students paid their respect to Ataturk by laying flowers in front of the 
display at the Commemoration Ceremony on Wednesday morning.    
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Öğretmenler Günü 

Öğretmenler Günü’nün, çeyrek tatil dönüşüne denk geliyor olması sebebiyle ufak bir hatırlatma yapmak 
istedik: Öğretmenler, idareciler, akademik, yönetim ve destek çalışanları da dahil olmak üzere okulumuz 
çalışanları siz velilerimizden ya da öğrencilerimizden maddi değeri olan hiçbir hediye kabul edemezler.  Özel 
günlerde kabul edilebilecek hediyeler; bir demet çiçek, öğrencinin yaptığı bir el-işi çalışma veya manevi 
değeri olan bir hatıra olabilir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.  

TEACHERS DAY 

As it is the Teachers Day right upon our return from the break, we wanted to remind you of our policy 
regarding gifts on special days: School staff including all academic, administrative and support personnel shall 
not accept any gifts from parents and/or students. Gifts on such days shall only be limited to flowers or a hand-
made souvenir form the student. Thank you for your support and understanding.  

İlkokul öğrencilerimizse, okulumuzun diğer kademeleriyle 
birlikte, orta bahçede gerçekleşen Atatürk'ü Anma Töreni'ne 
katıldılar. Öğrencilerimiz getirdikleri birbirinden güzel 
çiçeklerle, saygı geçişinde, Atatürk'e olan sevgi ve saygılarını 
sembolleştirdiler.  

Ardından İlkokul 2-3-4. sınıf öğrencilerimiz, Dersimiz Atatürk 
filminin yönetmeni Sayın Hamdi Alkan'ı konuk ettiler. Sayın 
Alkan öğrencilerimizle, hem film hem de Atatürk'le ilgili samimi 
bir sohbet gerçekleştirdi.  

Primary School students attended the November 10 Ataturk 
Day Ceremony in the big courtyard with all other grade levels. 
Students left their flowers at the Ataturk corner symbolizing 
their love and respect for the great leader. Following the 
ceremony grade 2-3 and 4 students enjoyed a talk with Mr. 
Hamdi Alkan the director of the movie Dersimiz Ataturk finding 
out more about the movie as well as about Ataturk.   

Filozof Olacak Çocuk programının bu 
akşamki konukları, Anaokulu 
öğrencilerimiz!   Öğretmenimiz Sanem 
Yalçın Kösele’nin kolaylaştırıcılığında, 
Beatrice Alemagna’nın “Hiçbir Şey 
Yapmama Günü” başlıklı hikâye kitabını 
yorumlayan öğrencilerimiz;  "Mutlu olmak 
için kendine ait zamana ihtiyaç var mıdır?”  
Sorusundan yola çıktılar ve boş zaman, 
can sıkıntısı gibi kavramları tartıştılar.    

Bu akşam 20.00’da TED İzmir Radyo’da. 
Yayın tekrarı yarın sabah 10.00’da.  
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K1 - Çınar Ağacı 

Beş duyu organımız ve renkler temamıza vurgu yaptığımız 
bilingual etkinlikte, K1 öğrencilerimizle " Dilimiz ne işe yarar?" 
sorusunu bir tat alma deneyiyle sorguladık.  

Our K1 group continued exploring five senses. Children ran an 
experiment to find out what we used our tongues for.  

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

Bu hafta çocuklar, okul bahçesindeki büyüteç kullanarak 
soğuk sonbahar günlerinde meydana gelen değişiklikleri 
yakından izlediler.  Yakın gözlem ve tartışmanın ardından 
çocuklar doğa avına çıkmanın keyfini yaşadı!  Doğa 
çantalarına, sakladıkları sonbahar doğa objelerini topladılar. 

This week the children closely observed the changes taking 
place during the colder Autumn days using magnifying 
glasses in our school garden. After close observation and 
discussion, the children enjoyed going on a nature hunt! They 
gathered autumn nature objects which they stored in their 
nature bag.  

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 gruplarimizla bu hafta tekrar haftamızdı. Son dört 
haftadır yaptıklarımızı tekrar ettik: vücudumuzun 
bölümlerini, duygularımızı, aile üyelerini oyunlar ve 
şarkılarla tekrar hatırladık. Look and See 
kitaplarımızdaki  etkinlikleri tamamladık.      

This week was our focus week, we reviewed the topics 
and themes we learnt the past four weeks. We reviewed 
the body parts, feelings and family members. We 
played games, sang songs and completed activities in 
our National Geographic "Look and See" books. 
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

Bu hafta K3 sınıflarımızda bilingual etkinliklerde örüntü 
çalışmalarımıza yer verdik. Öğrencilerimize, “Örüntü ne 
demektir? Biz örüntüyü nerelerde görüyoruz? Hangi 
malzemeleri kullanarak örüntü oluşturabiliriz?" sorularını 
yönelttik. Doğada bulunan örüntüleri keşfettik. 
Kendiliğinden oluşan örüntüler çok hoşumuza gitti: 
Zebranın çizgileri, bir kuşun kanadı, salyangozun kabuğu 
gibi… Öğrencilerimize, doğal malzemeleri kullanarak 
nasıl örüntü oluşturacağımıza dair örnekler gösterdik. 
Onlardan, bahçemizde bulunan doğal malzemeleri 
toplayarak, örüntü oluşturmalarını istedik. Çok keyif 
aldıkları bu matematik aktivitesinde çocuklarımız; örüntü 
kuralını bilme, örüntü kuralını takip edebilme ve özgün 
örüntü oluşturabilme becerilerini kazanabilmeyi 
deneyimlemiş oldular. 

With K3 groups this week, we looked at patterns. Students 
answered questions such as What is a pattern? Where do 
we see patterns? What do we need to make a pattern? 
Children explored the patterns found in nature like the 
zebra's lines, a bird's wing or a snail's shell. Then we used 
natural materials to create our own patterns. Children 
enjoyed this math activity so much while also learning 
about an important math concept. 

Permakültür 

Anaokulu öğrencilerimiz Permakültür 
çalışmaları kapsamında önceden ekilen 
arpacık soğanlarını sorumluluk alarak 
büyüttüler. Taze soğan oluşumunu büyük 
heyecanla gözlemleyen öğrencilerimiz, 
soğanları topladıktan sonra, Eco-House'ta 
kesme tahtalarını ve bıçaklarını kullanarak 
kendi salatalarını yaptılar.   

As part of their permaculture activities children 
picked up the spring onions they had been 
growing in their vegetable garden. Then they 
made yummy salads with these.   

1st Grade English 

1. sınıf öğrencilerimiz İngilizce dersinde seslere çok 
çarpıcı bir giriş yaptılar. Tanımadıkları sesleri de ayırt 
etmelerine yarayan foniks yöntemiyle 
öğrencilerimiz oyun hamuru, fasulye gibi dokunsal 
malzemeler kullanarak s -a-t seslerini keşfettiler.   

Students in first grade have made a fantastic start to 
Phonics in English. Phonics education teaches 
children how to decode letters into their respective 
sounds, a skill that is essential for them to read 
unfamiliar words by themselves. So far the students 
have been introduces to the sounds ’s’, ‘a’ and ’t’. 
Many of the activities that we do when learning 
phonics are kinesthetic  using play dough and 
beans to understand letter formation. This tactile 
teaching method helps students to actively engage 
in their learning. 
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