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BÜLTEN/NEWSLETTER
Yüzme Dersleri

31 Aralık - Yarım Gün

Soğuk algınlığı ve grip
vakalarında yaşanan artış
nedeniyle; Anaokulu ve İlkokul
öğrencilerimizin ders
programları içerisinde yer alan
yüzme çalışmalarına, 27 Aralık
Pazartesi günü itibariyle bir süre
ara verilecektir.

31 Aralık Cuma günü yarım gündür. Öğrencilerimiz öğle
yemeğinin ardından 12.30’da okuldan ayrılacaklardır. Öğrenci
servisleri kalkış saati de 12.30’dur

SWIM CLASSES
Due to the increasing number of
cold and flu cases, Kindergarten
and Primary School swim
program will discontinue for a
while starting Monday Dec.27.

Şimdiden bütün öğrencilerimize, aileleriyle birlikte mutlu bir
Yeni Yıl dileriz!
HALF DAY ON DEC. 31
December 31 Friday is a half day. Students will leave at 12.30
after having lunch.
We wish all our students and families a Happy New Year!

Kindergarten Pajama Day

30 Aralık - Anaokulu Pijama Günü

The traditional PJ Day for Kindergarten will be
held on December 30, Thursday. Children will
be acknowledging the winter season and longer
nights as part of the activity. We ask students to
come to school in their PJs that day and
remember to bring extra clothes.

Anaokulu öğrencilerimizin geleneksel pijama günleri 30
Aralık Perşembe gerçekleşecek. Kış mevsimi ve uzayan
gecelerle ilişkilendirilecek bu etkinlik gününe
öğrencilerimizin pijamaları ile gelmelerini; yedek
giysilerini yanlarında getirmelerini bekliyoruz.
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Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun!

24.12.2021

Winter Assembly
Bu hafta Anaokul ve İlkokul koridorlarımız Yeni Yıla uygun şekilde rengarenk süslendi.
Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz yeni yılın gelişini özel bir Assembly ile kutladılar. Öğrencilerimiz 22 Aralık
Çarşamba günü konferans salonunda biraraya gelerek, gelecek yıla dair umut ve beklentilerini,
performanslarıyla sergilediler.
This week, K-4 corridors have been reflecting our anticipation for the New Year with colorful decorations.
Kindergarten and Primary School students celebrated the New Year with a special Assembly. last Wednesday.
Students exhibited their hopes for the coming year through their performances.

K1 - Çınar Ağacı
K1 Çam Ağacı sınıfımızla kış mevsiminin özelliklerini
öğrenmeye devam ettik, Kendi kar tanelerimizi yaptık.
Ayrıca kış giysilerimizi yıkadık ve mandal kullanarak
çamaşır asarak, ince motor becerilerimizi pekiştirdik.
K1 students continued to explore the winter season.
Children designed their own snowflakes. They practiced
fine motor skills by washing and hanging winter clothes.
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K2 - Limon Ağacı
Limon Ağacı öğrencileri bu hafta; kış teması kapsamında, kış
uykusuna yatan hayvanları inceledi ve oyun hamurlarına şekil
vererek kış uykusuna yatan hayvanları küçük kaslarını kullanarak
oluşturdular. Kış uykusuna yatan hayvanların, yaşamlarının geriye
kalan kısmını sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmek için kış
uykusuna yattıklarını öğrendiler
K2 students explored hibernating animals this week. They
understood that these animals needed their winter sleep to
spend rest of the year in a healthy way. Children used play
dough to make figures of their own hibernating animals.

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları
K3 sınıflarımızla bu hafta yönlerine uygun olarak
çizebilmeyi deneyimlediğimiz 1-13 arası sayılarımızı
tekrar pratik ettik. Küçük nesnelerden beyaz fasulyeleri
kullanarak hem parmak kaslarımızı geliştirdik hem de
eğlenerek öğrenmeye devam ettik.
K3 students practiced drawing numbers between 1 and
13. Children used white beans to form the numbers
while also developing fine motor skills.

K3 öğrencilerimiz İngilizce etkinliklerinde kışla ilgili bol
müzikli ve bol oyunlu bir çalışma yaptı. Plastik
tabaklardan oluşturdukları kardan adamlara "I am a
little snowman" şarkısıyla eşlik etti. Seslerin küçük ve
büyük şekillerini çizerek kolyeler yaptık ve bir hafıza
oyunu oynadık.
This week in K3 classes we had a fun project in which
we played games and sang songs for winter. We made
a snowman craft using plates, cut out papers and
strings. We sang "I'm a little snowman" song with our
little snowman faces. We also played a memory game
where we needed to match flashcards of the upper
case and lower case letters with each other, for example
T and t. We even made the flashcards we needed to
match ourselves!
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Bu hafta K3 sınıflarıyla kışın gelişini eğlenceli
aktivitelerle kutladık. Fun with science dersimizde
bilimin neler yapabileceğini bir kez daha keşfetmiş
olduk. Karbonat, nişasta ve bebek yağının karışımıyla
yapay kar oluştuğunu gözlemledik. Bilimsel bilgiler
öğrenirken aynı zamanda da dokunsal duyumuzu
geliştirmiş olduk. Oluşturduğumuz kar ile kar topu ve
kardan adam yaparak çok eğlendik.
K3 groups had so much fun this week exploring the
winter through a science experiment. During their fun
with science hour, children produced snow using
baby powder, starch and baby oil. They turned the
snow into snow balls and snowmen.

Permakültür Güncesi / Permaculture Diary
Bu hafta permakültür saatinde K2 öğrencilerimiz en uzun gecede nar meyvesini tanıdı. "Nerede yetişir?
Nasıl büyür? Nerelerde kullanır?" soruları üzerine konuştular. Dileklerini dileyip nar kırma geleneğini
gerçekleştirdiler. Sonrasında afiyetle yediler.
K3 öğrencilerimiz permakültür saatlerinde okul bahçelerindeki zeytin ağacından toplanan zeytinleri
salamura yaptılar. Önce zeytinle ilgili bir sorgulama yapan çocuklar, sonrasında kavanozlarını zeytinle
doldurup tuzunu eklediler ve her gün çalkalamak üzere Eco-House'a bıraktılar.
Sürdürebilir bir hayat tarzını benimseyen 2. Sınıf öğrencilerimiz ise, yeni yıl hazırlıklarına başladı. Mandalina
ve portakal kabuklarını kullanarak yeni yıl süsleri hazırladılar.
On the day of the longest night, Dec. 21 K2 students explored the pomegranate fruit: where it grows, how it
is used, etc. Children made their wishes and exhibited an ancient tradition of breaking pomegranate on Dec
21st. K3 students made olives. Students first understood how olive was important as a food and commodity.
They then filled their jars with the olives from the Kndergarten playground.
Grade 2 students made New Year decorations using orange peels. This helped students realize why
sustainability was crucial for the future of the world.
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Resim ve Seramik / Arty Crafty
Anaokulu öğrencilerimiz seramik çalışmalarını tamamlayarak
resim atölyemizde kış temalı çalışmalarına başladılar.
Seramik fırınından ilk çıkan anaokulu çalışmalarımızın
güzelliği ile çok mutlu olduk.
İlkokulda 2. Sınıflarımız Picasso'dan ilhamla oluşturdukları
çalışmaları da sırlayarak seramik çalışmalarını sonlandırdılar.
İlkokulda kış ve yeni yıl temalı çalışmalarımıza da başladık.
Kindergarten students moved on to the winter theme in their
ceramic classes. Students' first figures came out of the kiln
really nicely.
Grade 2 students finalized their work which was inspired by
Picasso's style.

Filozof Olacak Çocuk programının bu
haftaki konukları, Anaokulu
öğrencilerimiz!
Miniklerimiz, P4C öğretmenimiz
Kübra Güven ile birlikte “Sıradan bir
gün“ başlıklı hikâye kitabını
yorumluyorlar.
24 Aralık Cuma Saat: 20:00’de.
Tekrar Yayını 25 Aralık Cumartesi saat:
10:00’da.
Kaçırmayın!
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