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OKUL SAATLERİ ve DEVAMSIZLIK 

Son çeyreğe girerken okul saatleriyle ilgili bir hatırlatma yapmak 
isteriz:  

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz için ilk ders başlama saati 
8.40'tır. Gün bitimi 16:10'dur.   

Güvenlik gerekçesiyle, sabah 08:15’den önce öğrencilerimizin 
okula getirilmemesini rica ederiz.  

Öğrencilerimiz en geç 08.35’te okulda olmalıdır.  

Velisi tarafından geç alınacak öğrenciler, (Öğrenci İşleri'ne bilgi 
verilerek), 16.10-17.00 arasında, bir nöbetçi öğretmen 
gözetiminde nöbetçi sınıfta beklerler.  

Okula gelemeyecek öğrencilerimizin velilerinin ise bir gün 
önceden sınıf öğretmenine bilgi vermesini beklemekteyiz.  

Desteğiniz için teşekkür ederiz.  

SCHOOL HOURS AND ABSENCE 

As we are about to begin the final quarter, we would like to 
share a reminder regarding the school hours: 

Kindergarten and Primary School students begin at 8.40 am in 
the morning and finish at 4.10 pm.  

Students should not be dropped in before 8.15 am due to safety 
reasons. And they should not come to school later than 8.35.  

Students whose parents will pick them up later will wait in the 
late dismissal class until 5.00 pm.  

Parents of students who will not come in that day should let their 
homeroom teacher know ahead  of time.  

Thank you for your cooperation.  

HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

Yüzme Dersleri 

Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz, 
yüzme derslerine başladılar. Son 
çeyrek başlangıcı olan 18 Nisan 
itibariyle yüzme derslerine hiç 
katılmayacak öğrencilerimizin 
velilierinin, öğrenci işlerine yazılı 
olarak bilgi vermeleri 
gerekmektedir.  

SWIM CLASSES 

Kindergarten and Primary School 
students have started swim classes 
Parents of students who will not be 
attending any swim classes as of 
April 18th, the final quarter, should 
inform the student affairs office in 
written form.  
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6 Nisan Çarşamba "kırmızı" günü!

2009’dan bu yana “Mavi Işık Yak” kampanyasının Türkiye elçisi olan 
Tohum Otizm Vakfı, bu yıl 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 
Günü’nde “Otizme Kırmızı Işık Yak” diyecek. Otizm farkındalığını 
kabullenişe çevirme gayretindeki vakfın çağrısıyla TED İzmir Koleji 
topluluğu olarak bizler de 6 Nisan Çarşamba günü kırmızı bir 
kiıyafet ya da aksesuarla okula geleceğiz. Öğrencilerimize de kırmızı 
güne katılımları konusunda destek olduğunuz için şimdiden 
teşekkür ederiz.  

As part of the April 2 World Autism Awareness Day activities, we will 
be coming to school in a red outfit and/or wearing a red accessory 
next Wednesday April 2. Thank you in advance for helping our 
students to do so. 

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K1 - Çam Ağacı 

K1-Çam Ağacı sınıfı “Toprakta Neler Oluyor?” temasına 
giriş yaparak topraktaki hayvanları, toprakta yetişen sebze 
ve meyveleri öğrendi. Ardından Eco House'ta çamur yapıp 
eğlenceli bir duyusal etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikle 
öğrencilerimiz bir yandan hayal güçlerini kullanırken diğer 
yandan kirlenen elleriyle eğlenceli bir öğrenme sürecini 
tamamlamış oldular.    

K1 students are now exploring the soil, the animals and 
plants that live and grow in it. Students created their own 
mud in the Eco House and had fun exploring it.
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K2 - Limon Ağacı 

K2 Limon Ağacı Sınıfı ile bu hafta, ilkbahar teması 
altında bitkilerin oluşumuna yer verdik. Bahçede 
bulunan çiçeklerimizin köklerini, dallarını, 
yapraklarını ve çiçeklerini büyüteç ile inceledik. 
Çiçeğin büyümesi için nelere ihtiyacı var ve bir 
çiçeğin tohumdan çiçek oluşumuna geçen süreci 
öğrenerek sanat çalışmalarına aktardık. İlkbahar 
mevsiminde çiçeklerin ihtiyacı olan gökyüzü 
oluşumlarını da gözlemleyerek mevsim 
geçişlerindeki farkları pekiştirdik. 

With Lemon Tree Class this week, we explored the 
spring season and how plants grow. We went outside 
in the garden and looked at the parts of plants and 
flowers using our magnifiers. Then we explored what 
plants needed to grow further questioning how 
seasonal changes affected that growth.  

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

Eğlenceli Sesler  

K3 sınıfları ses tekrar çalışmalarına eğlenerek ve 
öğrenerek devam ediyor. Öğrenciler isimlerinin baş 
harflerini oluşturarak, kurabiye yapım aşamalarının 
tüm süreçlerini özümsediler. Yaptıkları kurabiyelerini 
afiyetle yedikten,sonra ses çıkışlarını tekrar ettiler. 

"En kalıcı bilgiler tüm duyularımızla çok iyi 
arkadaştır.!" 

Fun with Sounds 

K3 groups have continued to cover sounds using fun 
activities. Students have baked cookies using the 
initial sound of their names then they enjoyed eating 
these cookies. Learning best happens when all 
senses are involved! 
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3. Sınıflar - Grade 3 

Fen Bilimleri dersi Canlıların Dünyasına Yolculuk 
ünitesi kapsamında 3. sınıf öğrencilerimiz kendi 
çim adamlarını oluşturdular.   

As part of their unit on Plants and Animals in 
Science, 3rd graders planted their own grass 
heads.  

2. Sınıflar - Grade 2 

2. sınıflarımız bu hafta matematik dersinde bölme işlemi konusuna 
geçtiler. Farklı materyaller kullanarak paylaştırma ve gruplama 
çalışmaları yaptılar. Online uygulamalar ile konuyu pekiştirdiler. 
Daha sonra bölme işleminde kullanılan sembolleri öğrendiler.  

This week the students have moved onto division problems. They 
used a variety of materials to reinforce grouping and dividing. Then 
they moved onto the division operation and its symbols.  

1. Sınıflar - Grade 1 

İngilizce dersi oyun parkı projesine verdikleri destek için 
bütün velilerimize teşekkür ederiz. Parkları 1. sınıflar 
koridorunda sergiliyoruz. Öğrencilerimiz haftaya 
parklarını tanıtacaklar. Bu hafta city mouse town mouse 
öyküsünü kullanarak şehirde ulaşımla ilgili tartıştık. 
Öğrenciler şehir ve köy hayatıyla ilgili karşılaştırmalar 
yaptılar. Daha önce eve gönderdiğimiz ay çiçeği 
tohumlarının gelişimlerini de her sabah homeroom 
saatimizde tartışıyoruz. Gönderdiğiniz fotoğraflar için 
teşekkür ederiz.  

Thank you for all of your support with the park 
projects, they all look amazing and are on display 
in the 1st grade corridor. We’re looking forward 
to hearing the student presentations next week.  
This week we’ve been thinking about the best 
ways to move around the city and the the fable 
‘City Mouse and Town Mouse’. Students have 
enjoyed looking at the advantages and 
disadvantages of living in both places and 
deciding where their perfect home would be. We 
would  also like to say a big thank you for all of 
the sunflower diaries that you share, we enjoy 
talking about their progress in our homeroom 
time every morning.  
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Arty Crafty 

Anaokulu Limon ağacı öğrencilerimiz ile maket 
kartonlarımız üzerinde farklı teknikler çalışmaya devam 
ediyoruz. Bu hafta rulo fırçalarımız ve süngerler ile doku 
çalışmaları ile görselimizi zenginleştirdik. 

3. Sınıflarımız temel karakalem çalışmaları ve basit 
gölgelendirme konusuna giriş yaptılar. Karakalem ile üç 
boyutlu çizimler konusuna geometrik şekiller ile 
başladık. Küp çizmeyi öğrenerek sonra onu sandalye ya 
da masaya nasıl uyarlayacağımızı öğrendik. 

4.Sınıflarımız ressam tanıma programımız kapsamında 
Keith Haring karakterlerini kendilerince uyarlamaya 
başladılar. Birimden bütüne ulaşacak projemizde her 
öğrenci kendi birimlerini özenle çalışıyor. 

Lemon tree group continued to color their projects by 
adding new dimensions to their work of art using paint 
rolls and sponges.  

3rd graders started pencil sketches using basic 
geometrical shapes. Students transferred their 
knowledge of 3D sketching to drawing everyday 
objects.  

As part of their "get to know an artist" program  4th 
grade students were introduced to Keith Haring's works. 
Students are working on their individual projects now 
which will later  turn into a greater joint work.  

Permaculture Diary 

Permakültür öğrencilerimiz, fide ve tohum 
ekiminden önce bahçeyi hazırlamaya devam 
ediyorlar. Eko Bostan'ın çapalama işlemlerini 
bitirdiler.. Limon ağacı sınıfımız bu hafta çapa 
ve tırmık aletini tanıdılar. Minik solucanlar 
olarak toprağı havalandırmak için çapaladılar. 
Çapaladıkları alanları tırmık ile düzenlediler.  

Club students have continued to prep the 
vegetable garden for the seasonal planting. 
Lemon tree group was also introduced to the 
hoe and the rake and worked in the Kindi 
garden as young wiggly worms to dig the soil. 
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