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Değerli Velilerimiz, 

Üçüncü haftamızı öğrencilerimizin öğrenme heyecanı ve enerjisi ile tamamlarken, 02-06 Ekim 2017 tarihleri 

arasında yapılan çalışmaları ve önümüzdeki haftayla ilgili yapılacak etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

 

• Öğrencilerimizin hafta sonu ödevleri cuma günleri çıktı olarak verilmekte ve ders öğretmenlerimiz 

tarafından da K12net’e yüklenmektedir. Ödevlerin yapılması konusunda öğrencilerimizi 

yönlendirmenizi, takip etmenizi, ödev kağıtlarını imzalamanızı, yapılmayan/yapılamayan ödevlerin 

olduğu gibi gönderilmesi konusunda yardımlarınızı rica ederiz. Tekrar hatırlatmak isteriz ki ödev 

sorumluluğu öğrencimize aittir.  
 

• K12net 

K12net Okul Bilgi Sisteminden okul işleyişine, ders bilgilendirmesine, öğrenci devamsızlığına, 

öğretmen ve etüt bilgilendirmesine ulaşabilir, öğretmenlerimize geri bildirimde bulunabilirsiniz. 

Hafta içi ve hafta sonları K12net ‘e girmenizi kontrollerinizi yapmanızı, sınıf/branş 

öğretmenlerimizin mesajlarını okumanızı, cep telefonlarınıza K12net mobil uygulamasını 

indirmenizi ve size verilen kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmanızı rica ediyoruz. 
  

• Öğrenci Meclisi seçimleri 

Öğrencilerimiz ilk demokratik hakları olan seçme ve seçilme haklarını Sınıf Başkanı ve Yardımcısı 

seçimlerinde kullandılar. Önümüzdeki haftada Öğrenci Meclisi seçimlerini gerçekleştirecekler. Aday 

olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 
 

• Sosyal Etkinlik Kulüp Tanıtım Etkinliğimizi 27 Eylül Çarşamba günü yapıldı. Öğrencilerimiz 4 Ekim 

2017 Çarşamba günü tercih ettikleri kulüplerde ilk çalışmalarına başladılar. Açılan kulüplerimiz; 

- BECERİKLİ ELLER KULÜBÜ / GÖRSEL SANATLAR  

- KÜÇÜK MUCİTLER KULÜBÜ / FEN BİLİMLERİ 

- CİMNASTİK KULÜBÜ / SPOR  

- LEGO ROBOTİK VE AKIL OYUNLARI KULÜBÜ / BİLİŞİM TEK. VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

- ENGLISH FUN CLUB / İNGİLİZCE  

- ENGLISH DRAMA CLUB / İNGİLİZCE 

• E-okul  

e-okul giriş veli bilgilendirme bölümünden Kullanıcı Adınız: Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası 

Şifre/Parola: Öğrencinizin Okul Numarası, ile giriş yaparak bilgilerinizi kontrol etmenizi hatırlatmak 

isteriz. 
 

• 05 Ekim 2017 Perşembe günü Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetleme Kurulları toplantımızı 

gerçekleştirdik. www.erseokullari.com/ adresimizden Okul Aile Birliği çalışmalarını takip edebilirsiniz.  
 

• Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip türü hastalıklar öğrencilerimizde görülmeye 

başlamıştır. Sağlıkla ilgili sorunlar ve takip süreçleri hakkında bilgilendirmenin Müdür Yardımcımız                

U. Hazır’a ve Okul Hemşiremiz Yeliz Çetin Özkan’a mutlaka yapılmasını hatırlatmak isteriz. 
 

http://www.erseokullari.com/


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

branşlarında Cuma, cumartesi ve pazar günleri çalışmalarına başlayacaktır. Kış Okul Bilgilendirmesi 

ekte yer almaktadır. Kış Okulları ile ilgili her türlü sorunuz için Md. Yrd. U. Hazır’a ulaşabilirsiniz. 
 

• Okul Kıyafetleri, öğrencilerimizin okul saatlerimizde Okul Forması ile, Beden Eğitimi ve Spor 

Derslerinin olduğu günler ise Okul Eşofmanları ile okula gelmeleri gerekmektedir. Farklı giysi ve 

eşofmanlarla öğrencilerimizin okula gelmemesi konusunda bizlerle iş birliği içinde olmanızı önemle 

rica ediyoruz.  

 

• Su Matarası, yaşadığımız çevrenin hızla kirletildiği günümüzde ERSE Okulları olarak çevre duyarlılığını 

artırmak, plastik ve kağıt bardak tüketimini ortadan kaldırmak için öğrencilerimizin yanlarında su 

mataralarını getirmelerini ve katlarda bulunan sebillerden gün içinde mataralarını doldurmalarını 

istiyoruz. 

 

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

takip edebilirsiniz. 

 

Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, 

Saygılar, 

Mualla ÇOLAK 

Okul Müdürü 

 

http://www.erseokullari.com/

