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HAFTALIK/WEEKLY

BÜLTEN/NEWSLETTER
Öğrencilerimize
Kavuştuk
Sonbahar çeyrek tatili ardından
22 Kasım'da öğrencilerimiz
okullarına geri döndüler. Yılın
ikinci çeyreğinin bütün
öğrencilerimiz için verimli ve
sağlıkla geçmesini diliyoruz.
BACK AT SCHOOL
It is so good to have our
students back at school after the
fall break. We look forward to
having a productive and healthy
second quarter with them.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde,
çiçekleri, minik hediyeleri, kendi
hazırladıkları kartları, videoları, en çok da
sıcacık gülümsemeleriyle bizleri mutlu
eden bütün öğrencilerimize ve
velilerimize yürekten teşekkür ederiz.

We extend our heartfelt gratitude to all of
our students and parents who have made
us feel special with their flowers, small
gifts, home made cards, videos and most
importantly their warm smiles on the
Teachers Day on Nov 24th.

Gelişim Raporları
1. çeyreğe ait Öğrenci Gelişim
Raporları, çeyrek tatil haftasında
K12.net üzerinde erişime açıldı.
Velilerimizin gelişim raporlarını
öğrencilerimizle birlikte ayrıntılı
olarak incelemelerini rica
ediyoruz.

PROGRESS REPORTS
1st Quarter Student Progress
Reports have been available on
K12.net since the break. We
kindly ask parents to review the
reports with their child.

Filozof Olacak Çocuk programının bu akşamki konukları, İlkokul 1. Sınıf
öğrencilerimiz! Öğretmenimiz Kübra Güven’in kolaylaştırıcılığında,
Michael Escoffier'in "Büyük Beyaz Tavşan" kitabını soruşturan
öğrencilerimiz; ayrımcılık, iyilik kavramları üzerine fikirlerini paylaştılar.
Bu akşam 20.00’da TED İzmir Radyo’da. Yayın tekrarı yarın sabah 10.00’da.

Anaokulu ve İlkokul / Kindergarten & Primary School

1

26.11.2021

Tebrikler Taisiya!
Urla Kaymakamlığı tarafından düzenlenen
“Öğretmenler Günü” konulu resim yarışmasında 2.
sınıf öğrencimiz Taisiya Sevinç, Urla İKİNCİSİ oldu.
Taisiya’yı yürekten kutluyor, sanat tutkusunun hep
devam etmesini diliyoruz.
CONGRATS TAISIYA!
Our 2nd grader Taisiya Sevinç placed SECOND at
the District Art Competition organized by Urla
Governor's Office. Many congratulations to Taisiya!
We hope you never lose your passion for art!

Tebrikler Poyraz!
İlkokul 4. Sınıf öğrencimiz Poyraz Deveci, 5-7
Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen, 11.
Dünya Shotokan Karate Şampiyonasına katıldı.
Kırgız, Kazak, Çek ve Türk rakipleriyle karşılaşan
Poyraz; üç ayrı kategoride, toplam ÜÇ GÜMÜŞ
madalya kazandı. Dünya çapındaki bu
şampiyonada elde ettiği başarısı için Poyraz’ı
yürekten kutluyoruz!
CONGRATS POYRAZ!
Our 4th grader Poyraz Deveci won three SILVER
medals at the World Shotokan Karate Cup
organized in Istanbul on Nov 5-7. Many
congratulations to Poyraz!

Altuğ Şef'ten
Okulumuzun yemek hizmetini yürüten Sofra Grubu'na önerileriyle destek
veren Altuğ Şef; kahvaltı ve ikindi menülerine protein bar, granola bar,
yulaf kurabiyesi, yulaflı kuru meyveli sağlıklı atıştırmalık toplar, porridge vs.
gibi ürünler ekledi. Öğle yemeği menüsü içinse, öğrencilerin daha az
tercih ettiği yemekler bazı değişik formlarda hazırlanarak öğrencilerimizin
beğenisine sunuldu.
FROM THE CHEF
Chef Altug has been supporting our caterer Sofra Group with his
suggestions. He added healthy snacks such as protein bars, granola bars,
nut rolls, porridge to the menu for breakfast and afternoon snacks. As for
lunch he modified the serving style of some less favorite meals among kids.
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Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun!
K1 - Çınar Ağacı
En küçük grubumuz duyularımızı incelemeye devam ediyor. Bu hafta
renkli balıkları yakalayarak renkleri tekrarladık ve arkasında saklanan
beş duyu organımızı bulduk, duyu organlarımızın görevlerini söyledik.
Our K1 group continues exploring five senses. Children played a "catch
the fish" activity and discovered the hidden sense cards behind the fish.
Doing that they also got to revisit the colors as well as functions of
sensory organs.

K2 - Limon Ağacı
Yardımlaşma/yardımseverlik değerini işlerken, birbirimize nasıl yardım
edebiliriz, yardımseverlik nedir sorularını çember zamanlarımızda
sorgulayarak cevaplar aradık. Etkinlik devamında; “İyi Yürekli Dev Memo”
kitabını okuduk ve hikaye sonrasında kentin dev Memo’suna
yaratıcılığımızı kullanarak birlikte kıyafet tasarladık.
Lemon tree group focused on the value of helping others. Children
extended the topic with a book about a kind-hearted giant and designed
clothing for the character.

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları
Yaşasın bu hafta "S" sesine geçtik! Bu sesi
tanıdıktan sonra örnekler verdik ve S sesini çizip
ressam gibi boyadık. Sonra farkı malzemelerden
"S"nake ler yarattık.
Hooray! Now we can identify the letter ‘S’, use the
sound /S/ and provide some examples of the
consonant /S/ because this week we have been
introduced to the letter ‘S’! We used pointillism
technique to paint the letter S. It was so exciting.
We felt like an artist. And you know what? We made
a snake with the letter S! It looked so cute.
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları
K3 gruplarimizla bu hafta görsel-işitsel ve dokunsal
etkinliklerle beş duyumuz üzerinde çalıştık. Konumuzu
pekiştirmek amacıyla “Duyu Eşleştirme Oyununu”
oynadık. Bu oyun sırasında gözlerimiz gördü, kulaklarımız
dinledi, burnumuz kokladı ve derimiz hissetti.
Öğrencilerimizden, sınıfın farklı noktalarına damlattığımız
kolonyanın kokusunu tahmin ederek bulmalarını istedik.
Buzun serinliğini hissetmelerini, limon ve çikolatayı
tatmalarını, mataralarından su içmelerini ve bu sayede
duyu organlarını farkına varmalarını bekledik. Duyu
organlarımızın fotoğraflarının bulunduğu kartonlar ile
ilişkili görselleri eşleştirirken farklı tatlardan, kokulardan
da bahsettik.
With K3 groups this week, we moved on to senses. We
played games where children used their sensory organs smelt the eau de cologne, felt the cold ice, tasted the
lemon and water. We matched the pictures of sensory
organs with different smelling, tasting objects and talked
about our favorite food, smells etc.
Bu hafta K3 fun with science dersimizde Volkan patlaması
deneyimizi gerçekleştirdik. Farklı maddelerin karışması
sonucu ortaya çıkan tepkiyi yani reaksiyonu öğrendik. Sirke,
deterjan ve karbonatın karışmasıyla oluşan tepki bizi çok
heyecanlandırdı. Deneyimizin sonucunda hem farklı
maddelerin karışmasıyla neler olduğunu öğrendik hem de
Volkan patlamasının nasıl göründüğünü yakından
gözlemleme fırsatımız oldu.
During K3 fun with science hour we made a volcano
experiment mixing vinegar, soda and detergent. It was so
much fun to see how different materials mixed together
reacted with an explosion!

Permakültür
Tat biyoçeşitliliği üzerine çalışan limon ağacı sınıfımız bu hafta permakültür
dersinde Karadeniz Bölgesinden gelen ıhlamuru tanıdı. Eko sınıfımızda
bulunan sobamız yakıldı ve çocuklarımız odun ateşinde demlenen çayımızı,
balla da tatlandırarak keyifle içtiler.
Lemon tree group has been working on taste bio diversity lately. During their
permaculture hour this week students had fresh linden tea which they made on
the wood stove in their Eco House.
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1st Grade English
Kış mevsimi kendini daha çok hissettirmeye başladı. Bu hafta 1. sınıf
öğrencilerimizle sonbaharın bitişini ve kış mevsimiyle birlikte yaşanan
değişimleri gözlemledik. Haftanın sesi olan "i"yi çalışırken, kesme
şekerlerden kendi igloo larımızı yaptık. Give me 5 kitabımızdaki ilk
ünitenin de sonuna geldik. Bir sonraki konumuz olan "toys" u heyecanla
bekliyoruz.
It’s beginning to look a lot like winter. ❄ This week in first grade we have
been observing the end of Autumn and the changes we will see in winter.
We had a lot of fun building sugar cube igloos for our letter of the week
‘i’. We have also now come to the end of our first unit in Give me 5, our
next topic ‘Toys’ is sure to be exciting!

1. Sınıflarımız bu hafta matematik dersinde onlukbirlik kavramına geçiş yaptılar. Mantar görseli ve
fasulyelerden çembere giden sayılar etkinliğini
kullanarak onluk ve birlik konusunu somutlaştırarak
öğrenmiş oldular.
1st graders moved on to 1s and 10s in math this
week. Students used the mushroom board and beans
in the holes activity to help make this basic math topic
more concrete.

4.sınıf öğrencilerimiz, fen bilimleri dersinde gördükleri
“Besinlerimiz ” ünitesiyle besin içeriklerini öğrenerek
dengeli ve düzenli beslenmenin önemini kavradılar.
Yemekhanede günlük öğünlerindeki yemeklerin besin
içeriklerini incelediler. Öğrencilerimiz, “Doğal ve
Sağlıklı Besinler” konusunda araştırmalar yaparak
arkadaşlarına keyifli sunumlar yaptılar.
Our 4th grade students have been studying "food" as
part of their science lessons. After exploring the
importance of a healthy and balanced diet, students
went down to the dining hall to look at the daily
nutritional values of our school meals. Following that
students shared their individual presentations with
their peers in the class.

4. Sınıf İzleme Sınavları
TED Genel Merkez tarafından düzenlenen İzleme Sınavları, 1 Aralaık Çarşamba günü, 4. sınıf
öğrencilerimize yüz yüze uygulanacaktır.
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