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Veli Toplantıları 

19-28 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleşen yüz yüze veli 
toplantılarına katılan bütün 
velilerimize teşekkür ederiz.  

Toplantılara katılamayan 
velilerimiz, sınıf, İngilizce, branş 
ve rehberlik öğretmenlerimizle 
iletişime geçerek online ya da 
yüz yüze görüşme için randevu 
alabilirler.  

Parent Meetings 

We would like to thank all our 
parents who attended the parent 
conferences that took place 
from April 19 to 28.  

Parents who were not able to 
attend are welcome to make one 
to one or online appointments 
with homeroom, English, branch 
and guidance teachers. 

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladık 

Ulusal egemenliğimizin sembolü olan 23 Nisan'ı,102. yılında, okul 
bahçemizde coşkuyla kutladık. İki yıl aranın ardından Anaokulu ve 
İlkokulu öğrencilerimizin heyecanla hazırladıkları gösterileri, bütün 
öğrenci ve velilerimizle birlikte izlemenin mutluluğunu yaşadık. 
Törenin ardından, Okul Aile Birliğimizin katkılarıyla hazırlanan 
şenlikte, okul topluluğu olarak keyifli oyunlar oynadık ve 
birbirinden renkli standlardan alışveriş yaptık.  

"Çocuklar bahar kokar" temalı törenimizin hazırlanmasında emeği 
geçen bütün öğretmenlerimize, şenlik organizasyonu için Okul Aile 
Birliğimize ve bizleri bu özel günde yalnız bırakmayan bütün 
velilerimize sonsuz teşekkürler.  

Children's Day Celebrations 

After a two-year compulsory break we were able to celebrate the 
Children's Day in our school yard on April 23rd. Parents, students 
and teachers came together to enjoy the wonderful performances 
by our Kindergarten and Primary School students. The children's 
day bazaar after the celebration was also enjoyed by guests. Many 
thanks to all our teachers for preparing the performances, our PTA 
for the bazaar day and parents for joining us that day.  
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Tebrikler Deniz! 

Urla Kaymakamlığı tarafından Anaokulu 
öğrencileri arasında düzenlenen "23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıı" 
konulu resim yarışmasında, K3-B sınıfı 
öğrencimiz Deniz Oğuz BİRİNCİLİİK elde 
etti. Deniz'i yürekten kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.   

Congratulations Deniz! 

Kindergarten K3-B student Deniz Oğuz 
placed 1ST at  the District Art Competition 
organized by the Governor's Office in Urla. 
Many congratulations to Deniz on this great 
success and wishing her many more awards 
to come.   
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Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K1 - Çam Ağacı 

K1 Çam Ağacı sınıfımız “Çiftlik” temasına devam ederken çiftlik 
hayvanlarından kuzuyu tanıdılar. Önce küçük kaslarını çalıştırarak 
pamuktan tüyler (yünlerini) hazırladılar, ardından bahçede Çam Ağcı 
sınıfını  bekleyen kuzuların tüylerini (yünlerini) tamamladılar.  

K1 students continued the Farm unit this week. Students explored the 
sheep by preparing wool coats for their sheep drawings. 

K2 - Limon Ağacı 

Bu hafta Limon Ağacı sınıfı öğrencileri aç tırtılı 
'besleyerek' 'Çok Aç Tırtıl' hikayesini keyifle 
okudular. Çocuklar  bir Monarch kelebeğinin 
gerçek yaşam döngüsü zaman atlamasını 
gözlemleyerek izlediler. Son olarak,  numaralarin 
yazili oldugu çubuğa karşılık gelen deliklere  doğru 
yiyecekler ile eşleştirdiler. 

Lemon Tree Class children enjoyed reviewing 'The 
very hungry Caterpillar' story by 'feeding'the 
hungry caterpillar worn by the students. The 
children followed this by observing a real life cycle 
time lapse of a Monarch butterfly. Finally, the 
children matched the written number stick to the 
correct food item with the corresponding holes. 

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

Kelebeğin yaşam döngüsünü bilen var mı? Bu hafta 
K3 İngilizce etkinliklerinde Queen bee's Party 
başlıklı öyküyü okuduk, ardından aç tırtılın kelebek 
olma yolculuğunu izledik ve kendi kelebeklerimizi 
yarattık.   

Do you know about the life cycle of a butterfly? This 
week in K3 English we read the story of Queen 
Bee's Party and watched a hungry caterpillar as it 
turned into a chrysalis and eventually into a 
butterfly. We then made our own butterfly crafts that 
show the butterfly's life cycle. Look how pretty this 
butterfly is! 
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K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

Bu hafta K3 grupları yavru hayvanlara ait terimleri 
keşfettiler. Öğretmenlerinin bahçeye sakladığı 
anne hayvan kartlarıyla, yavru hayvanları 
eşleştirdiler.  

Bu etkinlik sayesinde miniklerimiz hem doğayla 
ilgili farkındalık kazandılar hem de eğlenceli vakit 
geçirdiler.  

This week, we were first introduced to the lexical 
items related to baby animals including cub, puppy, 
kitten, lamb, etc after that our teacher gave us some 
flash cards displaying mummy animals and 
instructed us to find their babies in the garden.  

Not only was this a great activity for helping us to 
connect with nature, but it also taught us how to use 
our thinking eyes. It was so enjoyable. We made 
one of the fondest memories of our childhood.  

K3 sınıfları bu hafta “İlginç Hayvanlar” temasında 
hayvanları keşfetti. Dünyada yaşayan hiç 
görmediğimiz ve duymadığımız ilginç hayvanları 
tanırken çok heyecanlandık. Daha sonra 
kendimize ait özgün fikirlerimizle yeni hayvanlar 
ürettik. Bu hayvanların isimlerini, ne yediklerini, 
nerede yaşadıklarını ve özelliklerini 
arkadaşlarımıza tanıttık. Yaratıcılığımızı 
destekleyen bu etkinlik farklı gelişim alanlarımızı 
da destekledi.  

K3 groups continued to explore more animals 
during the week. Students were really excited to 
find out about rare animals about which they 
never heard before. They introduced these 
interesting animals to their friends.  
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Permaculture Diary 

K3 sınıfları bu hafta önceden ektikleri fidelerin 
büyümelerini izleme fırsatı yakaladı. Fideleriyle 
sohbet eden öğrencilerimiz,bitkilerinin 
sorumluluğunu alarak, onları suladı. Gözlemledikleri 
fideleri küçülen kağıtlara çizen öğrencilerimiz, fide 
kolyesi yapmaktan büyük zevk aldı. 

2. Sınıflarımız bu hafta Türkçe dersinde Soso'nun 
Kompost Kitabını incelediler. Kolejliler sonrasında 
okulumuzun Solucan Kompostunu ziyaret ettiler. 
Solucanları beslediler.  

Permakültür kulübü öğrencileri okulumuzun 
bahçesinde bulunan akasya ağaçlarının çiçeklerini 
topladılar. Akasya çiçeklerinden tonik yaptılar.  

Limon ağacı sınıfı bu hafta okulumuzdaki farklı 
ağaçların yaprakları ve getirdikleri çicekleri uzun süre 
nasıl saklayacakları üzerine fikirlerini paylaştılar. 
Bitkileri kurutmaya karar verdiler. İlk herbaryum 
çalışmalarına başladılar.  

In permaculture, K3 students visited their seedlings 
and watered them. 2nd graders went to see the 
compost hole. CLub students collected acacia 
blossoms from around the school and made their 
own tonic water. Lemon tree class collected leaves 
and flowers from around the school and started 
building their herbarium. 

3. Sınıflar / Grade 3 

3. sınıf öğrencileri güdümlü kitaplarından 
Pezzettino'yu okuduktan sonra bahçede oryantiring 
yaptılar. Kitapta Pezzettino, sadece onu özel yapan 
şeyler olduğunu fark eder. Etkinlik boyunca çocuklar 
da kendilerini özel yapan özellikleri sorgulama 
duraklarındaki etkinlikleri yaparak keşfettiler ve bir 
kitap oluşturdular.  

3rd graders followed their reading of the book 
Pezzettino with an orienteering activity in the garden. 
Inquiring what made each child unique they created a 
book at the end.  
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