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Değerli Velilerimiz, 

Altıncı haftamızı öğrencilerimizin akademik ve sosyal çalışmaları ile tamamlarken, 23-27 Ekim 2017 tarihleri 

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

 

• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıldönümünü kutlayacağımız törenimiz 29 Ekim 2017 Pazar günü 

11.00-12.30 saatleri arasında okulumuzda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımıyla 

gerçekleştirilecektir. Tüm öğrencilerimiz okul koromuzda ve dans gösterimizde görevlidirler, bu 

nedenle törene katılmaları zorunludur.  
 

Tören günü Okul Aile Birliğimiz ilk etkinliğini gerçekleştirecek, velilerimiz tarafından hazırlanan 

birbirinden lezzetli yiyecekler saat 10.00’dan itibaren sosyal sorumluluk projesi kapsamında satışa 

sunulacaktır. Okul Aile Birliğimizin ilk etkinliğine destek vermenizi rica ediyor, sosyal sorumluluk 

projelerine vereceğiniz katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz. 
 

• Neler Öğrendik Haftası ve Akademik Geri Bildirimler 

Okulumuz açıldığı günden itibaren altı haftalık süreç içinde yapılan tema, öğrenme alanı ve üniteler 

kapsamındaki çalışmaları “Neler Öğrendik” haftamızda değerlendirdik. Önümüzdeki haftadan 

itibaren velilerimiz sınıf öğretmenlerimiz tarafından okulumuza davet edilecek ve öğrencilerimizin 

akademik gelişimi hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.  
 

• Ödevler 

1. sınıflar düzeyinde hafta içi ödevlerimiz 9. ders saatlerimiz içinde yapılmaktadır. 30 Ekim 

haftasından itibaren öğrencilerimizin akademik olarak yaptıkları çalışmaları takip etmeniz amacıyla 

ders kitap ve defterleri evlere zaman, zaman gönderilecek ve çarşamba günleri pekiştirici etkinlik 

çalışmaları iletilecektir. Eve gönderilen kitap ve defterlerin ertesi gün öğrencimizin çantasına 

konularak tekrar okula gönderilmesi konusunda yardımlarınızı rica ederiz. 
 

2.3. sınıflar düzeyinde hafta içi ödevlerimiz 9. ders saatlerimizde yapılmaktadır. Ayrıca salı günleri 

Türkçe/Matematik, çarşamba günleri ise İngilizce derslerinden pekiştirici ödevler verilmektedir. 
 

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

tarafından K12net ÖDEV Modülüne 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 isteriz ki ödev sorumluluğu öğrencimize aittir.  

 

• Öğlen Yemeği 

Öğrencilerimizin acıkmadan öğlen yemeğine çıktığı bilgisi sınıf öğretmenlerimiz tarafından iletildi. 

Akademik kurulumuzda bu konuyu tüm öğretmenlerimizle değerlendirdik ve öğlen yemeklerimizi 



 
12.30-13.10 saatleri arasında yeme kararını aldık. Bu değişime bağlı olarak Veli-Öğretmen Görüşme 

Günlerinde değişiklik yapılmış olup yeni liste K12 üzerinden sizlerle paylaşılacaktır. 
 

• 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. 
 

• Yabancı Dil Eğitiminde Velinin Rolü 

4 Kasım 2017 cumartesi günü 11.00-12.30 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. 
 

• 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. Pazartesi 

günü Aşı İzin Formları öğrencilerimizle ulaştırılacak ve izniniz olduğu takdirde aşı yapılacaktır. Bu 

konu ile ilgili MEB yazısına K12’den ulaşabilirsiniz. Aşı tarihi daha sonra bildirilecektir. 
 

• 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/

