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Değerli Velilerimiz, 

 

İkinci haftamızı yeni bilgiler, etkinlikler, atölye çalışmaları, öğrencilerimizin güzel enerjileri ve mutlu yüzleriyle 

tamamladık. 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmaları ve önümüzdeki haftayla ilgili yapılacak 

etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Okullarımız ile ilgili etkinlikleri okul web sitemizden ve facebook 

sayfamızdan takip etmenizi rica ederim. 

• Öğrencilerimizin hafta sonu ödevleri Cuma günleri çıktı olarak verilecek olup, ders öğretmenleri 

tarafından K12net’e yüklenecektir. Ödevlerin hafta sonu yapılması konusunda öğrencilerimizi 

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

olduğu gibi gönderilmesi konusunda yardımlarınızı rica ederiz. Tekrar hatırlatmak isterim 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.  
 

K12net veli ve öğrenci şifreleri cumartesi gününe kadar şifreleriniz iletilecektir. Olası sorularınızda 

okulumuzu arayarak Bilişim Teknolojileri Öğrt. Müzeyyen Şahin ve Öğrenci İşleri Sorumlumuz H. 

Devletliden destek alabilirsiniz. 
 

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

2017 Çarşamba günü tercih ettikleri kulüplerden birine katılacaklardır. Kulüp formlarını teslim 

edilmeyen öğrencilerimiz kontenjanlar dahilinde kulüplere yerleştirilecektir. 
 

• Çiftlik Gezisi 

5 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan çiftlik gezisi hava koşulları nedeniyle başka bir tarihe 

ertelenmiştir.  
 

• E-okul  

e-okul giriş şifreleriniz 6 Ekim 2017  Cuma günü mail adreslerinize ve k12net veli portalınıza 

gönderilecektir. 

Kullanıcı Adınız: Öğrencinin T.C. Kimlik Numarası 

Şifre/Parola: Öğrencinizin Okul Numarası 
 

• Cuma günü öğrencilerimizin e-okul fotoğrafları çekimleri yapıldı. Gelmeyen öğrencilerimiz için 

pazartesi günü çekimlere yapılacaktır. 
 

• Rehberlik Birimimiz tarafından Öğrenci-Veli Tanıma çalışmaları başlamıştır. PDR Uzmanımız Zeynep 

Tav Gökalp tarafından randevular oluşturularak davetiniz gerçekleştirilecektir. 
 

• 28 Eylül 2017 Perşembe günü Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantımızı gerçekleştirdik. Yönetim ve 

Denetleme Kurulları için seçimler yapıldı. Okul Aile Birliğimize seçilen velilerimize iş birlikleri için 

teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz. 
 



 
• Her ayın son çarşambası uyguladığımız Serbest Kıyafet günü uygulaması perşembe günleriyle 

değiştirilmiştir. www.erseokullari.com-Veli Girişi-Çalışma Takvimi’nden yeni tarihleri 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. 
 

• 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, çorap, ıslak 

malzemelerini koyacağı poşet, malzemelerini taşıyabileceği çanta) 
 

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

branşlarında 6 Ekim 2017 Cuma günü çalışmalarına başlayacaktır. Kış Okul Bilgilendirmesi ekte yer 

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

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

ulaşabilirsiniz. 

 

Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, 

Saygılar, 

Mualla ÇOLAK 

Okul Müdürü 

 

http://www.erseokullari.com/

