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Winter Assembly on YouTube 

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimizin Winter Assembly etkinliğinin kaydına aşağıdaki YouTube  
linkinden ulaşabilirsiniz.  

Please visit the following YouTube link to watch K-4 Winter Assembly we had last Wednesday.   

https://www.youtube.com/watch?v=K9ZblMKnHik 

https://www.youtube.com/watch?v=K9ZblMKnHik
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Kindergarten PJ Day 

Bu hafta tüm anaokulu sınıflarıyla birlikte 
yeni yılın gelişini  pijama partisiyle 
kutladık. Çocuklarımız okula 
pijamalarıyla geldi, kış ve yeni yılla ilgili 
etkinlikler yaptı.  Yeni yıl temalı filmimizi, 
patlamış mısır ve sıcak çikolata eşliğinde 
izledik. Yeni yılı huzurla ve mutlulukla 
karşılayan çocuklarımız, aynı zamanda 
okulda sıcak bir ev ortamını hissetmiş 
oldular.  

Kindergarten students celebrated the 
New Year with a special PJ Day. Children 
came into school in their PJ and spent 
the day involved in winter/New Year 
themed activities. In the afternoon they 
watched a New Year movie and had hot 
coco and pop corn. 

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

Yılın en heyecanlı zamanlarındayız! 
Anaokulu öğrencilerimiz yeni yıl için 
gingerbread kurabiye yapmayı 
öğrendiler. Çocuklarımız kendi 
hazırladıkları hamurdan kalıplara 
döküp sonrasında kurabiyelerini 
süslediler. Yeni yıla girerken yeni bir 
tarif öğrenmek çok eğlenceliydi.   

The festive season is upon us! To 
celebrate the new year this week 
Kindergarten learnt how to prepare, 
bake and decorate homemade 
gingerbread cookies. We made our 
own gingerbread men to enjoy over 
the holidays. It was so much fun 
learning a new recipe and decorating 
our cookies, creating our own designs. 
We hope everyone has a wonderful 
New Year's! 
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Permakültür Güncesi / Permaculture Diary 

Limon ağacı sınıfımız bu hafta, balkon bahçeciliği hakkında konuştular. Sınıflarının yanında bulunan özel 
alana saksılarda kış sebzelerini diktiler.  

İlkokul düzeyinde ise temiz içerikli sıvı yüzey temizleyici çalışmalarımıza Eğlenceli Deneyler kulübünü 
davet ettik. 

Tarifimiz şöyle: 

Turunçgil kabukları (portakal, mandalina, limon, turunç, greyfurt) kavanoza doldurulur. Üzerini kaplayacak 
kadar elma sirkesi konur. Kapağı kapatılıp iki hafta bekletilir.  Sıvı süzülüp 1:1 oranında sulandırılır.  Cam, 
ayna, fayans, mutfak tezgahı, zemin gibi yüzeylerde; püskürtülür, emici bir bezle silip kurulanır. Durulama 
yapmaya gerek yoktur.  

K2 students explored how to grow vegetables o the verandah this week. They  placed plant pots on their 
outdoor deck and planted winter seeds.  

Primary School students worked on a recipe for organic cleaner. Here is their recipe: Fill a glass jar with citrus 
peels. Add apple vinegar. Seal the top and leave for two weeks. Then drain the liquid part and add 1 part 
water. Use to clean glass and ceramic surfaces. No need to rinse afterwards.  
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TED İzmir Koleji Anaokulu’nun 
minikleri Yeni Yıl için özel bir program 
hazırladı.   

P4C öğretmeni Kübra Güven 
kolaylaştırıcılığında, Feridun Oral’ın “Bu 
kış kümse üşümeyecek” kitabı 
üzerinden gerçekleşen sorgulama dolu 
bu özel sohbeti sakın kaçırmayın!    

  

31 Aralık Cuma Saat: 20:00’de.   

Tekrar Yayını 1 Ocak Cumartesi saat: 
10:00’da.  

Resim ve Seramik / Arty Crafty 

Bu hafta anasınıflarımız ile kış temasından yola çıkarak kış 
meyveleri olan mandalina ve portakal ile baskı çalışmaları 
yaptık. Öğrencilerimiz önce mandalina ve portakalın 
dokusunu keşfettiler, daha sonra boya sayesinde bıraktığı izi 
inceleme fırsatı buldular. Baskılarla oluşturduğumuz 
kartlarınızı yeni yıl tebrik kartlarına dönüştürerek ailelerimizle 
çalışmamızı paylaştık. 

Kindergarten students worked on prints using half oranges. 
They had so much fun exploring the texture of the fruit first 
then adding color to it to make the prints. Students turned 
their works into New Year's greeting cards to take to their 
families.  
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