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Değerli Velilerimiz, 

Yedinci haftamızı öğrencilerimizin akademik ve sosyal çalışmaları ile tamamlarken, Cumhuriyet Bayramımızı 

coşkuyla ve gururla kutladık 30 Ekim-3 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmaları ve önümüzdeki 

haftayla ilgili yapılacak etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

 

• 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası Etkinlikleri 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 79. yılında Atamızı 

sevgiyle, minnetle anıyoruz.  

 

Atatürk Haftası Etkinlikleri; 

9 Kasım 2017/ Perşembe 

Dersimiz Atatürk Filminin izlenmesi, 

Atatürk Resim Sergisi 

10 Kasım 2017 Cuma  

09.05 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

09.10 Öğrencilerimizin Atatürk Büstüne Çiçek Koymaları 

09.30 Anma Programı- Konferans Salonu   

 Not: Çocuklarımız 10 Kasım günü Atatürk Büstüne koymak üzere çiçek getirebilirler. 

• Yabancı Dil Eğitiminde Velinin Rolü 

4 Kasım 2017 cumartesi günü 14.00-15.15 saatleri arasında okulumuz konferans salonunda 

velilerimiz için “Yabancı Dil Eğitiminde Velinin Rolü“ konulu seminer Hüseyin Örnek- Oxford Eğitim 

tarafından verilecektir. Dil öğrenimi süresince aileye yardımcı olacak yöntemlerin paylaşılacağı 

seminere mutlaka katılmanızı öneririz. 

 

• Yavru TEMA etkinliği 

Tema Vakfı tarafından 6 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 09.30’da okulumuzda Yavru Tema etkinliğini 

gerçekleştirecektir. Doğayı, çevremizi koruma bilinci ve erozyonla mücadele konularının paylaşılacağı 

etkinlik sonunda Yavru Temalı olmak isteyen öğrencilerimize form dağıtılacaktır. 

Bu etkinlik Milli Eğitim Bakanlığı ve Tema Vakfı tarafından imzalanan anlaşmalar doğrultusunda 

yapılmaktadır. 

 

• Kışlık Kıyafetler 

Değerli velilerimiz havaların soğumasıyla birlikte öğrencilerimizin okula gelirken polar dışında kışlık 

bir mont giymelerini yanlarında bere, atkı ve eldivenlerini de getirmelerini rica ediyoruz. Güneşli 

havalarda öğrencilerimizi montlarıyla dışarıya çıkarıyoruz. 

 

 

 



 
• Veli Giriş Kartları 

Değerli velilerimiz sizlere eğitim yılı başında verdiğimiz Veli Giriş Kartlarınızı okul girişimizde bulunan 

güvenlik görevlimize mutlaka göstermenizi, çocuklarımızın güvenliği için yapılan bu uygulamaya 

gerekli hassasiyeti göstermenizi önemle rica ediyoruz. 

 

• Okul Aşı Uygulamaları 

Her yıl olduğu gibi Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü protokolü kapsamında 1. sınıfa giden 

öğrencilerimize DaBT-İPA (dörtlü karma) ve KKK (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşıları 

uygulanacaktır. Anasınıfında KKK aşısı uygulanmış olan çocuklara ilköğretim 1. Sınıfta KKK aşısı 

uygulanmayacaktır, sadece DaBT-İPA aşısı uygulanacaktır. 
 

Velinin onayı ile İl Sağlıktan gelen doktor ve hemşireler tarafından aşı işlemi yapılacaktır. Veli izin 

formlarının en geç pazartesi gününe kadar iletilmesini rica ediyoruz. 
 

• Velileri tarafından ulaşımı sağlanan öğrencilerimiz hk. 

Okulumuz saat 08.00’de eğitime başlamaktadır. 08.00-08.20 saatleri arasında kahvaltı yapılmakta ve 

08.30’da ders zilimiz çalmaktadır. Velilerimiz tarafından getirilen öğrencilerimizin en geç saat 07.55 

de okulda olmasını, öğrencilerimizin nöbetçi öğretmenlerimize bahçe alanında teslim edilmesini, 

zorunlu olmadıkça sınıflara çıkartılmamasını önemle rica ediyoruz. 
 

• ERSE Spor Sanat Bilişim Akademisi Kış Okulu Yüzme, Jimnastik, STEM, Kodlama, Piyano, Gitar, Bale 

branşlarında, cuma, cumartesi ve pazar günleri çalışmalarına devam etmektedir. Kasım ayı 

kayıtlarımız başlamıştır, Kış Okulları ile ilgili her türlü sorunuz için Md. Yrd. U. Hazır’a ulaşabilirsiniz. 
 

• Okul web sayfamız www.erseokullari.com ve facebook sayfamızdan okulumuzda yapılan çalışmaları 

takip edebilirsiniz. 

 

Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, 

Saygılarımla, 

Mualla ÇOLAK 

Okul Müdürü 

 

http://www.erseokullari.com/

