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Değerli Velilerimiz; 

 Okulumuzda yapılmakta olan kültürel, sosyal, sportif ve akademik çalışmalar hakkında yılın son 

bilgilendirmesi, 

*02 Mayıs 2019 Perşembe günü 1. Sınıf öğrencileri Eyüp Oyuncak Atölyesine gitmiştir. 

*03 Mayıs 2019 Cuma günü Anasınıfı öğrencileri Rahmi Koç Müzesine gitmiştir. 

*02-03 Mayıs tarihleri arasında 8. ve 7. sınıf bir grup öğrenci Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhat 

Yılmazoğulları’nın ve Alen Kösedağ’ın rehberliğinde Özel Feriköy Okulu’nun düzenlemiş olduğu Aleksan 

Dadyan Anısına Ortaokullar Arası 5. Futbol Turnuvasında 2. oldular. Öğrencilerimizi ve 

öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. 

*04 Mayıs 2019 Cumartesi günü okulumuzdan Liza Sarı, Sarven Avcı, Andre Lukas Demirci Aren Yatsi, 

Joel Can Midilli, Arev Algan ve Tanya Kiroyan Fen Bilimleri öğretmenlerimizin rehberliğinde 15. 

Bezciyan Ortaokullar Arası Bilim Şenliğine katıldılar. Tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik 

ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

*04-06 Mayıs 2019 tarihlerinde 8. sınıf öğrencilerimiz ile Edirne - İğneada Gezisi gerçekleştirildi. İlk 

gün Karaağaç Gezisi, Tarihi Meriç Köprüsü, Lozan Anıtı, Tren istasyonuna gidildi. II. Bayezid Külliyesi 

Sağlık Müzesini dolaştılar. İkinci gün İğneada Longoz ormanını ziyaret gerçekleştirildi.  Dönüş 

yolculuğuna geçmeden önce  Kıyıköy'ün sahil şeridi, temiz havası, bozulmamış mimari dokusu, eşsiz 

güzellikteki doğası,  Ortaçağ adı Salmydessos'u olan Kıyıköy'de antik kentin surlarını ve ilk kez 6. 

yüzyılda Lustirianus döneminde yapılmış. 9 ve 10. yüzyılda da onarım görmüş olan kaleyi, doğa ile iç içe 

küçük kaya manastırını ziyaret edildi. Bu güzel, bilgilendirici ve eğlenceli gezinin ardından İstanbul’a 

dönüş gerçekleştirildi. 

*07 Mayıs 2019 Salı günü 4A sınıfı öğrencileri İstanbul Modern Müzesindeki “Robotlar Sanat Yapar 

mı?” etkinliğine katılmıştır. 

*09 Mayıs 2019 Perşembe günü 4B sınıfı öğrencileri İstanbul Modern Müzesindeki “Robotlar Sanat 

Yapar mı?” etkinliğine katılmıştır. 

*09 Mayıs 2019 Perşembe günü İngilizce öğretmeni Dina Yelegen’in rehberliğinde Nareg Şarklı, Nairi 

Ağay ve Aren Yatsi Özel Eseyan Okulu’nda gerçekleşen 13. İngilizce Scrabble Turnuvasına katılmıştır. 

Bu etkinliğe katılımlarından dolayı öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. 

*10 Mayıs 2019 Cuma günü bir grup 7. sınıf öğrencisi Ortaköy Tarkmanças Okulu tarafından düzenlenen 

İngilizce Tiyatro Festivaline katılmıştır.  

*11 Mayıs 2019 Cumartesi günü yapılan 8. Kristin Saleri Resim Yarışması Ödül Töreninde, “Gelecekte 

ki Dünya” konulu resim çalışmasında 7. sınıf öğrencimiz Hayig Çalış Rehan Saleri Sarıbay Özel 

Yetenek Jüri Özel Ödülünü aldı. Kendisi ile gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

*11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Mev Büyükçekmece Koleji koordinatörlüğünde düzenlenen UNESCO-

SEMEP 2019 sunum gününde “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Küresel 



Enerji Verimliliğini Arttırma-TEMİZ ve GÜVENİLİR ENERJİ” konulu yapılan çalışmada 

öğrencimiz Joel Can Midilli yaptığı proje ile aktif yer alarak En İyi Toplumsal Farkındalık Proje 

ödülünü almaya hak kazanmıştır ve Leran Lorin Demirci de yaptığı tasarım şapkaları ile Joel Can 

Midilli'ye eşlik etmiştir. Öğrencilerimizi ve Fen Bilimleri öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının 

devamını diliyoruz. 

*13 Mayıs 2019 Pazartesi günü 8. Sınıf öğrencileri Özel Sahakyan Nunyan Lisesi’nin Tanıtımına 

katılmıştır. 

*15 Mayıs 2019 Çarşamba günü 4. sınıf öğrencileri Pokrig’in düzenlemiş olduğu 2. Masal Şenliğine 

katılmıştır. 

*16 Mayıs 2019 Perşembe günü anasınıfı 5 yaş grubu öğrencilerimiz öğretmenleri Lora Çınar ve 

Yerçanik Erzurumluoğlu’nun rehberliğinde “Masal Etkinliği” kapsamında heyecanla hazırladıkları 

oyunları ve dansları rengarenk kostümleriyle velilerine başarıyla sundular. 

*16 Mayıs 2019 Perşembe günü Sımpat Bıçakçı Sahnesinde 1.Sınıf öğrencilerimizin sınıflarına giren 

bütün öğretmenlerin emeğiyle hazırlanan Okuma Bayramı’nı coşkuyla kutladık. 

*16 -21 Mayıs tarihlerinde Özel Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Okulu tarafından düzenlenen Basketbol ve 

Voleybol turnuvalarına Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhat Yılmazoğulları ve Alen Kösedağ’ın 

rehberliğinde 7. ve 8. Sınıf öğrencilerimizden oluşan takımlarımızla katıldık. 

*18 Mayıs 2019 Cumartesi günü bir grup öğrencimiz Özel Karagözyan Okulu’nun gerçekleştirmiş olduğu 

“Müzik Şölenine” katılmıştır. 

* 21 Mayıs 2019 Salı günü Anasınıfı 6 yaş grubu öğrencileri okulumuz Sımpat Bıçakçı salonunda 

öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları Ermenice, İngilizce gösteri ve şarkılarıyla, eğlenceli dans 

gösterileri ile velilerinde katılımıyla “Ana Sınıfı Mezuniyeti” programını başarıyla sahnelediler. 

*21 Mayıs 2019 Salı günü Türkçe öğretmenimiz Birsen İnanç’ın katkısı ile okulumuz Sımpat Bıçakçı 

Salonunda Yazar Banu Savu ilkokul öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirdi ve öğrencilerin kitaplarını 

imzaladı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 

*23 Mayıs 2019 Perşembe günü Türkçe Öğretmeni Özgecan Akkaya’nın rehberliğinde bir grup 7. Sınıf 

öğrencisinin hazırlamış olduğu “Şiir Dinletisini” arkadaşlarına sergilediler. 

*27 Mayıs 2019 Pazartesi günü 5. Sınıf öğrencileri Miniatürk gezisine gitmiştir. 

*27 Mayıs 2019 Pazartesi günü Özel Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Okulu tarafından düzenlenen 

Basketbol ve Voleybol Şenliğine Beden Eğitimi Öğretmeni Alen Kösedağ’ın rehberliğinde bir grup 4. 

Sınıf öğrencisi katılmıştır. 

*28 Mayıs 2019 Salı günü 4. Sınıf öğrencilerine velilerinin katılımı ile İlkokula Veda Ortaokula 

Merhaba kutlaması yapılmıştır. 

*28 Mayıs 2019 Salı günü 8. Sınıf öğrencilerine motivasyon amaçlı pasta kesilmiştir. 01 Haziran 

Cumartesi günü LGS sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. 



*29 Mayıs 2019 Çarşamba günü 7. Sınıf öğrencileri Madame Tussauds Balmumu Sergisine gidilmiştir. 

*11 Haziran 2019 Salı günü Türkçe öğretmenimiz Birsen İnanç’ın katkısı ile okulumuz Sımpat Bıçakçı 

Salonunda Yazar Toprak Işık ortaokul öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirdi ve öğrencilerin kitaplarını 

imzaladı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. 

*13 Haziran 2019 Perşembe günü Anasınıflarımız karnelerini büyük bir heyecanla alarak uzun bir yaz 

tatiline başladılar. 

*14 Haziran 2019 Cuma günü ise İlkokul ve Ortaokul sınıflarımız karnelerini büyük bir heyecan ile 

aldılar.  

*19 Haziran 2019 Çarşamba günü 8. Sınıflarımızın Mezuniyet Töreni, 20 Haziran 2019 Cuma günü ise 

Mezuniyet Yemekleri yapılacaktır. Tüm mezun öğrencilerimize önlerindeki eğitim hayatlarında başarılar 

diliyoruz. 

 

İYİ TATİLLER… 

 Sevgili Velilerimiz;  

 Bir eğitim öğretim yılını daha tamamlıyoruz. Uzun ve yoğun geçen bir yılın ardından beklenen 

yaz tatili başlıyor. Çocukların yaz tatilini evde tek başına televizyon ya da bilgisayar karşısında geçirmesi 

çocuğun bilişsel, duygusal ve en önemlisi sosyal gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yaz tatilinin nasıl 

değerlendirileceği, nasıl daha verimli geçirilebileceği ise bu nedenle aileler için endişe kaynağı 

olabilmektedir.  

 Uzun yaz tatili döneminin birinci amacı çocuğun dinlenmesidir. Birçok öğrenci bu süreyi okuldan 

ve okulla ilgili tüm uyaranlardan uzak durmak için kullanmayı tercih ediyor ki bu da oldukça doğaldır. 

Öğrencilerin dinlenmesinin yanı sıra tatilin ikinci amacı ise yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlanmak 

olmalıdır. Tatil planlaması yapılırken bu iki amacın göz önünde bulundurulması önemlidir. Yaz tatilleri, 

okul döneminin koşturması ve stresi olmadan çocukların yeni beceriler öğrenmesi ve öğrenilmiş 

becerilerinin pekiştirilmesi için en uygun zamandır. Amacın hiçbir zaman yaz tatilini okulun üçüncü 

dönemi haline getirmek olmadığını tam tersi çocuğun bireysel gelişimi için farklı deneyimlerin 

yaşayabileceği bir tatil planlamak olduğu unutulmamalıdır. Böylece hem çocuğun okul ortamından 

kopmaması hem de sadece akademik çalışmaların içinde boğulmaması sağlanabilir.  

 Öğrenciler, verilen yaz tatilleri kitapları dışında, yaz tatilinde istedikleri türde ve konularda 

yazılmış kitapları okuyarak, ilgi alanlarını ve genel kültürlerini geliştirebilirler. 

 Çocuklar, ailelerinin uygun görecekleri yakın bir akraba veya arkadaşının yanına kısa süreli de 

olsa tatile gidebilirler. Burada alacakları sorumluluklarla (yatak toplamak, sofra kurulması-kaldırılmasına 

yardımcı olmak, verilen saatte eve gelmek vs.) kendisine ve ailesine ne kadar büyüdüğünü 

kanıtlayabilirler.  

Unutulmamalıdır ki, iyi değerlendirilmiş bir yaz tatili, iyi geçirilecek bir eğitim öğretim yılı demektir. 

Tatiller “dinlenme” zamanıdır ancak bu, zamanın boş geçirilmesi demek değildir. 


