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Değerli Velilerimiz, 

18 Eylül 2017, pazartesi günü okulumuzu mutlulukla ve gururla açtık. Öğrencilerimizin hafta içinde istekle ve 

coşkuyla okullarına geldiklerini görmek bizleri gerçekten çok mutlu etti.  Okulumuz çocuk sesleri ile doldu ve 

anlam kazandı.  Yeni dönemin tüm ERSE Ailesine sağlık, mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. 

Okulumuzdaki etkinlikler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak ve hatırlatmalar yapmak 

amacıyla cuma günleri haftalık bülten yayınlanacaktır. Bültenimiz e-posta adreslerinize gönderilecek olup, 

eklerini okumanızı önemle rica ederiz.  

• 25 Eylül 2017 Pazartesi günü Veli-Öğretmen görüşmelerimize başlıyoruz. Veli-Öğretmen Çizelgesi 

ekte yer almaktadır. 
 

• 21 Eylül 2017 Perşembe günü yaptığımız Okul Aile Birliği toplantımız salt çoğunluk sağlanamadığı için 

28 Eylül 2017 Perşembe günü 16.30-17.30 saatleri arasında tekrar yapılacaktır. Katılımınızı önemle 

rica ederiz. 
 

• Okulumuzda her ayın son Çarşamba günü serbest kıyafet günüdür. 27 Eylül Çarşamba günü 

öğrencilerimiz mevsime uygun serbest kıyafetlerle okula gelebilirler. 
 

• Öğrencilerimizin sağlığının korunması ve hastalık dönemlerinde kullanmaları gereken ilaçları 

velilerimizin bilgileri doğrultusunda okul hemşiremizin kontrolünde verebilmekteyiz. Antibiyotik 

gurubu ilaçların yan etki ve reaksiyon geliştirme riskinin yüksek olması nedeniyle ilaç saat 

düzenlemesini, okul giriş ve çıkış saatleri dışında planlamanızı önemle rica ederiz. 
 

• Sosyal Etkinlik Kulüp Tanıtım etkinliğimizi 27 Eylül Çarşamba günü yapacağız. Kulüp derslerimiz 4 Ekim 

Çarşamba günü başlayacaktır. Kulüp derslerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm 

velilerimizin Sosyal Etkinlik Tercih Formlarını 28.09.2017 Perşembe günü sınıf öğretmenlerine teslim 

edilmesini önemle hatırlatırız. 
 

• Rehberlik Birimimiz tarafından verilen Öğrenci Tanıma Formlarını 25.09.2017 tarihinde sınıf 

öğretmenlerinize teslim etmenizi rica ederiz. 
 

• Yüzme derslerimize Ekim ayının ilk haftasında çalışma takviminde belirtilen tarihlerde başlıyoruz. 

Beden Eğitimi ders saatlerinde yapılacak olan derslerimiz Yüzme Öğretmenimiz İdil Çizmeci 

tarafından yürütülecektir. 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) 
 

Yüzme Antrenörü/ Öğretmenimiz -İDİL ÇİZMECİ, 1985 yılında Adalar-İstanbul’da doğdu.1990-2002 

yılları arasında Adalar Su Sporları kulübünde lisanslı olarak yüzdü ve çeşitli kulüp şampiyonlukları ve 

Türkiye derecelerine sahip oldu. 2010-2012 Galatasaray Spor Kulübü lisanslı Su topu oynadı ve 

Türkiye 1’liği elde etti. 2004-2008 Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezun 

oldu. 2004-2006 İYİK yaz kış okullarında çalıştı. 2006-2011 Galatasaray Spor Kulübü Alt yapı 



 
sorumlusu ve Takım yüzme antrenörlüğü yaptı. 2011-2016 İstek Altın Kulaç yüzme kulübü 

koordinatörlüğü yaptı. 2017-2018 yılından itibaren ERSE Okulları Yüzme Antrenörü/Öğretmeni olarak 

görev alacaktır. 

 

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

branşlarında 30 Eylül Cumartesi başlayacaktır. Kurs bilgilendirmesi önümüzdeki hafta içerisinde 

sizlere paylaşılacaktır. 
 

• Sınıf Öğretmenlerimizden;                                                                                                                                                                                                        

Okulumuz açılalı iki hafta oldu. Bu iki haftada çok yol kat ettik. Okulumuza gelen heyecanlı, çekingen, 

ürkek bakışlı yavrularımız artık kaygısız, mutlu, kendinden daha emin. Bu hafta el kasları güçlensin, 

kalemi daha iyi tutabilsinler diye çizgi çalışmaları yaptık.  Yer, yön kavramları edindik. Fen ve doğa 

dersinde çiçeğin kısımları ve görevlerini, suyun kaldırma kuvvetini çiçek açma deneyi ile öğrendik. 

Müzik dersinde beden perküsyonunu, görsel sanatlar dersinde hayvanları koruma günü ile ilgili en 

sevdiğim hayvan resim çalışmasını yaptık. İngilizce ve İspanyolca sözcükler öğrendik. Beden Eğitimi 

dersinde oyun oynayıp, sıra olmayı öğrendik. Yaratıcı drama dersinde okul kurallarımızı eğlenerek 

öğrendik. Yemekhanede neşeyle yemeklerimizi yedik. Teneffüslerde birlikte olmanın keyfine vardık, 

terledik üstümüzü değiştirdik. Sınıfım, arkadaşlarım kavramları edindik. En önemlisi ERSE Okulu’nun 

sevgi yumağında ERSELİ olmanın tadına vardık. İyi bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. 

 T. AKKAYA, M. ZENGİN, İ. İLGİN, K. POLAT, N. ALBAŞ,  

• Anasınıfı Öğretmenimizden 

Öğrencilerimle ilk uzun günümüzü arkadaşlarını, branş öğretmenlerini, okul çalışanlarını, okul 

katlarını tanımalarına fırsatlar vererek keyifli hale getirdik. GEMS, akıl oyunları sudoku, eşini bul, 

tangram, tetris, beyin fırtınası vb. çalışmaları yaptık. Bahçeye çıkma saatlerini eğlenceli hale 

getirdik. İngilizce derslilerinde şekilleri, renkleri, İspanyol’ca derslerinde sebzelerin görsel kartlarını 

oluşturduk. Bilişim dersinde elektronik eşyalarının nasıl kodlandığını lego ve bee -bots ile anlamaya 

başladık. Fen ve doğa dersinde çiçeğin kısımları ve görevlerini, suyun kaldırma kuvvetini çiçek açma 

deneyi ile öğrendik. Beden eğitimi dersinde sıraya girme, ısınma hareketleri ve halka atmaca 

çalışmasını, müzik dersinde beden perküsyonunu, görsel sanatlar dersinde hayvanları koruma günü 

ile ilgili en sevdiğim hayvan resim çalışmasını yaptık. Mutlu biten bir hafta sonrası huzur içinde iyi 

haftalar geçirmenizi diliyorum. 

o Sevgili velilerim; 23-24.09.2017 hafta sonu öğrencilerimize ailesini tanıtacak bilgiler verip 

birlikte seçeceğiniz fotoğraflarla ‘’AİLE AĞACI’’ oluşturmasına destek olmanızı, yaptığı 

çalışmayı pazartesi günü yanında getirmesini rica ediyorum. Pazartesi günü haftanın günleri 

uygulamasına başlıyoruz.  

Ş. YILDIZTEKİN 
 

• Okul web sayfamız www.erseokullari.com ve facebook sayfamızdan tüm duyuru ve bilgilere 

ulaşabilirsiniz. 

 

Saygılarımla,  

Mualla ÇOLAK 

Okul Müdürü 

 

http://www.erseokullari.com/

