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HAFTALIK/WEEKLY  
BÜLTEN/NEWSLETTER

17 Haziran Cuma - Yarım Gün 

Öğrencilerimizin 2. Dönem Karnelerini ve 4. Çeyrek Gelişim 
Raporlarını alacakları 17 Haziran Cuma, yarım gündür.  

Öğrencilerimiz öğle yemeğinin ardından 12.30’da okuldan 
ayrılacaklardır. Öğrenci servisleri kalkış saati de 12.30’dur 

Şimdiden bütün öğrencilerimize, aileleriyle birlikte sağlık ve 
mutluluk dolu bir yaz tatili dileriz.  

HALF DAY ON June 17, Friday 

Last day of school, June 17 Friday is a half day. Our students will 
receive their report cards and will leave at 12.30 after having lunch. 
Student busses will also leave at 12.30.  

We wish all our students and families a funfilled sunfilled summer 
holiday.   

Anaokulu Portföy Günleri / Kindergarten Portfolio Days 

Anaokulu öğrencilerimizin,  2021-2022 yılına ait öğrenme maceralarının örneklerini aileleriyle paylaşacağı 
“Anaokulu Portföy Paylaşımı” gün ve saati, velilerimize iletilmiştir.  

K3 sınıfı öğrencilerimiz "İlkokula Geçiş Sertifikalarını" portföy paylaşımları sonrasında alacaklardır.   

The date and time of  Portfolio Day where children will be sharing examples of his/her learning adventure 
from the 2021-2022 school year with their families, have been sent home.  

K3 students will be presented their "Kindergarten Completion Certificates" following their portfolio 
sharing.  



10.06.2022

Anaokulu ve İlkokul  / Kindergarten & Primary School  2

K1 - Çam Ağacı 

K1 Çam Ağacı sınıfında yazın gelmesiyle birlikte 
serinletici yaz etkinlikleri daha da eğlenceli bir 
hal aldı. Sıktığımız limonlarla yaptığımız 
limonatamızı afiyetle içtik ve kurutulmuş limonlar 
da ekleyerek kendi yaz kolyelerimizi tasarladık.  

K1 students have been doing summery activities 
this week. Children enjoyed the fresh lemonade 
they made themselves and used dried lemons to 
design necklaces.  

Eğlenerek Öğrendik! / Learning is Fun! 

K2 - Limon Ağacı 

K2 Limon Ağacı öğrencileri yaz mevsiminin gelmesiyle 
bitkilerin/çiçeklerin daha çok suya, havaya, güneşe 
ihtiyaçlarının olduğunu tartıştılar ve kendi çiçeklerini 
diktiler, tüm bakımlarını üstlendiler. 

Öğrencilerimiz, okulun son gününe kadar çiçeklerinin 
nasıl değişime uğrayacağını inceleyecekler ve çiçekleri 
büyüdükçe boyunu unifixler ile ölçecekler, gözlemlerini 
kitapçıklarına kaydedecekler. 

K2 Lemon Tree class has been exploring why plants 
need more water and sun with the coming of summer. 
Children have learnt how to take care of their plants in 
these hot days.  

Starting this week, children will observe their plants until 
the end of school and will measure their growth. 

K3 - İncir-Ladin-Zeytin Ağaçları 

K3 guruplarımızla ince motor becerilerini güçlendirmek 
ve bağcık bağlama becerisini kazandırabilmek amacı ile 
bağcık bağlayabilmeyi deneyimledik.  

Öğretirken, kullandığımız tavşan kulağı tekniği ile bol bol 
denemeler yapmalarına fırsat tanıdık. Öğrencilerimiz, 
sabır gösterirken, başarmanın keyfini de yaşadılar.  

K3 groups have been practicing doing up shoe laces. Children learnt a new 
technique called bunny ears and improved their fine motor skills during their 
practice. 



10.06.2022

Anaokulu ve İlkokul  / Kindergarten & Primary School  3

Permakültür Güncesi / Permaculture Diary 

lkokul Permakültür kulübü öğrencilerimiz Bornova'da bulunan Can 
Yücel Tohum Merkezine ziyarette bulundular. Atalık tohumlardan 
yetiştirdikleri sebze ve meyveleri incelediler. Organik tarım hakkında 
üreticilerden bilgi aldılar. Dünya Gıda Güvenliği Gününü organik 
ürünlerin tadına bakarak kutladılar. Velimiz Pınar Çulhaoğlu'na ev 
sahipliği ve hediyeleri için teşekkür ederiz.  

Okulumuzdaki her canlıyı düşünen Kolejliler minik misafirlerimiz için 
Böcek Oteli yaptılar.  Bahçelerini yaprak bitlerinden, korumak içinse 
uğur böceklerinden yardım istediler. Uğur böceklerine de güzel 
oteller yapan Kolejliler otelleri okulumuzun bahçesine yerleştirdiler.  

Velimiz Tülay Sarı'nın Peru'dan gelen mısır ve atalık tohumlarından 
yetiştirdiği fideleri ektiler. Velimize  bu fideleri kulübümüz ile 
paylaştığı için çok teşekkür ederiz. 

Permaculture club students built bug hotels for insects and  
ladybugs. The ladybugs will help eliminate the greenflies in our 
garden. 

Students visited the seed workshop in Bornova and explored the 
organic produce there. We would like to thank our parent Ms. Pınar 
Culhaoglu for making this visit possible. Another one of our parents 
Ms. Tulya Sari, shared with us seedlings of original Peruvian  corn. 
Many thanks to Ms. Sari as well. 

Tebrikler! / Congratulations!  

TED Malatya Koleji tarafından, TED Okulları ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencileri arasında düzenlenen,  güneş enerjisi ve ülkemizin sahip 
olduğu güneş enerjisi potansiyeli temalı  resim yarışmasında 3B 
sınıfı öğrencimiz Samira Nar Çetin ÜÇÜNCÜ olmuştur. 

İzmir Ticaret Borsası ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
İzmir çapında ilkokullar arasında düzenlenen “Çocuk Gözüyle 
Hayvancılık” konulu resim yarışmasında; 2A sınıfı öğrencimiz Asya 
Deniz Albayraksaran'ın çalışması ilk 16 eser içerisinde yer alarak, 
sergilenmeye değer görülmüştür.  

 Nar'ı ve Asya'yı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.  

3B student Samira Nar Çetin placed third at the TED Schools art 
contest on solar power. And 2nd grade student Asya Deniz 
Albayraksaran placed among the first 16 at İzmir Trade Market's  art 
contest on farming. Many congratulations to both our students!   
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