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Değerli Velilerimiz, 

Sekizinci haftamızı öğrencilerimizin akademik ve sosyal çalışmaları ile tamamlarken, 6-10 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; 

şiirlerle, şarkılarla, resimlerle ve öğrencilerin yazdığı mektuplarla andık.  

ERSE Ailesi olarak  “Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek ..” diyor. Atamızı özlemle, 

saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. 
 

• Ben Sorun Çözerim Semineri 

18 Kasım 2017 cumartesi günü 11.00-13.00 saatleri arasında okulumuz konferans salonunda 

velilerimiz için “Ben Sorun Çözerim“ konulu seminer PDR Uzmanımız Zeynep Tav Gökalp tarafından 

verilecektir. Çocuk ve aile arasındaki sorunların çözümünde aileye yardımcı olacak yöntemlerin 

paylaşılacağı seminere katılmanızı öneririz. 
 

• BİLSEM Sınavları 

Bilim ve sanat merkezleri; okul öncesi eğitim, ilkokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin                        

( resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak 

şeklide bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde 

kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. 

2017-2018 eğitim döneminde BİLSEM başvuruları 1,2 ve 3. sınıf düzeyinde yapılacaktır. BİLSEM 

başvuru süreci PDR Uzmanımız Zeynep Tav Gökalp tarafından yürütülecektir, olası sorularınızda 

kendisinde destek alabilirsiniz. 
 

• Benim Fidanım Etkinliği 

14 Kasım 2017 Salı günü 1.2.3. sınıflar düzeyinde “Benim Fidanım” etkinliği düzenlenecektir. 

Öğrencilerimiz kendi getirecekleri fidanları (Çam, Zeytin, Meşe, meyve ağacı vb.) okul bahçe alanında 

istedikleri yerlere yerleştirecekler ve bitkilerin sorumluluğunu alacaklardır. Konu ile ilgili 

bilgilendirmeler sınıf öğretmenlerimiz tarafından sizlere iletilecektir. 
 

• Hokus-Pokus Gösterisi 

17.11.2017 Cuma günü 13.10-13.50 saatleri arasında Sihirbaz Dragon tarafından öğrencilerimiz için 

illüzyonist gösterisi planlanmıştır. 
  

• Yüzme Haftası 

15-16 Kasım 2017 Salı ve Çarşamba günleri Beden Eğitimi -Yüzme derslerimiz yapılacaktır. Yüzme 

derslerine sağlık sorunları nedeniyle katılamayacak öğrencilerimizin bilgisinin mutlaka Müdür 

Yardımcısına ve Okul Hemşiresine bir gün önceden bildirilmesini rica ederiz. Yüzme günlerinde 

öğrencilerimizin aşağıda belirtilen eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir.  ( Bone, gözlük, 



 
mayo, havuzda kaymayacak terlik, havlu, yedek iç çamaşır/tshirt, ıslak malzemelerini koyacağı poşet, 

malzemelerini taşıyabileceği çanta) 
 

• Kışlık Giysiler 

Havaların soğumasıyla birlikte öğrencilerimizin okula gelirken mutlaka ERSE Polarları üzerine Kışlık 

Mont/Kaban giymelerini ve yanlarında mutlaka bere bulundurmalarını rica ediyoruz. 
 

• 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. 
 

• 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. Aralık 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/

