DALLAS BROOKS TOPLUMU İLKOKULU
HABER BÜLTENİ

MÜDÜR: Valerie Karaitiana
Okul Konseyi Başkanı: Pat Townsend
Müdür Yardımcıları: Bayan Anne-Maree Grozdanoski ve Bay Justin Lania

Dallas  9309 1181 Veb sitesi: www.dallasps.vic.gov.au
E-posta: dallas.brooks.cps@edumail.vic.gov.au

Bakış İfademiz: “Öğrencilerimizin okur-yazarlıkta ve matematikte başarılı, yaratıcı, güvenli ve mutlu olmalarıdır”

2. Dönem

Sayı : 2

Okul Günlüğü
Yıllık Genel Kurul
Toplantısı
18 Mayıs, ö.s. saat
2:45’de
Eğitim Haftası
22–26 Mayıs

Müdürün köşesi

11 Mayıs 2017, Perşembe

YILLIK GENEL TOPLANTI – ZAMAN DEĞİŞİKLİĞİ
18 Mayıs Perşembe, ö.s saat 2:45’de yapılacaktır
Yıllık Rapor her yıl halka açık bir toplantıda okul topluluğuna sunulmaktadır. Yıllık raporun
amacı velileri ve okul topluluğunu, okulun performans sonuçlarını ve öğrenci başaralarını
ilerletmek için gösterdiği çabaları, yasama ve düzenleyici gereklilikleri karşılamak üzere,
bilgilendirmektir. Her yıl, 30 Nisan’a kadar Eğitim Bakanlığı’na yıllık bir rapor sunmalıdır.
Bütüm velileri, 18 Mayıs Perşembe günü ö.s. saat 2:45’te çocuklarınınızın öğrenim alanlarında
yapılacak olan toplantıya katılmanız için davet ediyoruz. Toplantı okulun tüm müfredat
alanlarındaki öğretim ve öğrenim hakkında daha fazla bilgi edinmeniz için bir fırsattır.
EĞİTİM HAFTASI

Öğretmen/Veli
toplantısı
28 ve 29 Haziran
CSEF – Kamp\ Spor ve
Gezi Fonu
Başvurular 30.6.17’de
kapanacaktır

6. Hafta Victoria'daki tüm okullar için Eğitim Haftası'dır. Eğitim Haftası tüm ilk ve orta dereceli
okullar ile erken çocukluk hizmetleri, sağlıklı zihin ve vücut zindeliğine yardımcı olmak için,
öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sergilemek için bir fırsat vermektedir.

Bu hafdada spor, dans, danışmanlık, yoga, meditasyon, okuma, sanat, kamplar, geziler, kahvaltı kulüpleri, sağlıklı kantin menüleri ve
dayanıklılığa kadar her şeyi tanıtma ve kutlamayı hedefleniyor. Sizlere okulumuzda olup bitenlerle ilgili daha fazla bilgi göndereceğiz.
NAPLAN
Bu hafta, 3. ve 5. sınıf öğrencilerimiz NAPLAN testine katıldılar. Bu test yazma, sözlü İngilizce, okuma ve matematik konularını
değerlendirmek için, üç günde gerçekleşti. Bu değerlendirme, ülke genelinde her yıl gerçekleşmektedir ve Ulusal ve Eyalet
Genelinde Öğrenim ölçütlerini elde etmek için kullanılmaktadır. Okulumuza öğrenci sonuçları daha sonra 3. Dönem'de iletilecek.
Tüm ailelere, çocuklarının sonuçlarını açıklayan bir rapor da evlerinize gönderilecek. Öğrencilerimiz sınav koşullarının zorluğunu son
derece iyi karşıladılar. Öğrencilerimize "en iyisini yapmanın önemini" açıkladık. Bunun müfredat alanında sadece bir sınav olduğu
hakkında öğrencilerle konuştık – Bu sınavın öğrenmenize dair bir şeyler anlatacaktır ancak bizlere öğrenci kişiliğiniz ve kendiniz
hakkında bir şey anlatmamaktadır.
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İSİM DEĞİŞİKLİĞİ - Tiqbiz programından FlexiBuzz’a

1. Dönem'de TIQBIZ İletişim Uygulamasına kaydolan velilerin program adının FLEXIBUZZ olarak değiştiğini fark etmiş olacaksınız. Bu
İletişim Programı, velimizin bültenleri, önemli okul etkinlik detaylarını ve gezi programları ile ilgili bilgileri almasını sağlamaktadır. Şu
anda FlexiBuzz'a kaydolan 73 ailemiz vardır. Bu, Dallas Brooks Topluluk İlkokulu’nda olan etkinliklerden haberdar olmak için harika
bir yoldur. Daha fazla ebeveynin kayıt olmasını bekliyoruz. Amacımız tüm velilerimizin bu İletişim Programını dönemin sonuna
kadar kullanmasını sağlamaktır. Bu programı indirmek için yardıma ihtiyacınız varsa sizlere yardımcı olabiliriz.
FlexiBuzz dil çeviri aracı, İngilizce'nin ek bir dil olduğu insanlara da yardımcı olur. Tercih ettiğiniz dili ayarlayınız, sonra her şey kendi
dilinize
çevrilecektir.
DEVLET OKULLARINA YARDIM FONU – ANA SINIFLARA (CSEF - KAMP, SPOR, GEZİ FONU’ndan) ÜNİFORMA DESTEĞİ
Program hakkında bilgi
Victoria Hükümetinin Uygun Fiyatlı Üniforma Programının bir parçası olarak, (CSEF) Kamplar, Spor ve Gezi Fonu alan her Ana Sınıf
devlet okulu öğrencisi, otomatik olarak üniforma paket kuponu almaya hak kazanır. Devlet Okulları Yardım fonuna hak kazanan her
çocuğa bir çift ayakkabı, eşofman pantolonu ve bir üst üniforma sağlanmaktadır. Bununla ilgili daha fazla bilgi, Ana Sınıflardaki tüm
ailelere gönderilecektir.

Valerie Karaitiana
Müdür
OFİS HABERLERİ:
CSEF (Kamp, Spor ve Gezi Fonu Formunu başvurunuzu tamamlamak için lütfen ofis personeline danışınız. Başvuru formuyla birlikte
mevcut (Health Care Card) Sağlık Bakımı Kartınız veya (Pension Concession Card) Emeklilik İndirim Kartınızın bir kopyasını sağlamanız
gerekmektedir. Başvurular 30 Haziran 2017'ye kadar kapanacaktır.
Anaokul
Çocuklar, Anaokulu’ndaki hayvanların yaşadıkları alanlar ve yaptıkları sesler dahil olmak üzere yeni bilgiler öğreniyor. Hayvanlar
hakkındaki bu bilgileri, oynarken, hayvanlarla ilgili şarkılar söylerken, resim el-işi yaparken ve grup saatimizde araştırmalar yaparak
öğreniyorlar. Bu dönemde de Hume Belediyesi’nin sağladığı çok kültürlü hikaye saatini sürdürüyoruz. Hikaye saati, Arapça ve Türkçe
de dahil olmak üzere diğer dillerde çocuklara şarkı öğrenme ve hikayeleri okuma imkânı tanımaktadır.
Anaokul Öğretmenleri
Ana Sınıflar
Ana Sınıflar B, F, O, X harflerini okumaya başlıyorlar. Bu harfleri kitaplardaki kelimelerde buluyorlar ve bu kelimeleri öğretilen
harflerle bağlantılandırıyorlar. Her gece çocuğunuzla birlikte kitap okumanız ve ödevlerini tamamlamalarına yardımcı olmanız çok
önemlidir. Ödevler o hafta verilen okuryazarlık ve matematik dersleriyle doğrudan bağlantılıdır. Lütfen, Her gün okula zamanında
gelinmesi gerektiğini hatırlatırız.
Ana Sınıf Öğretmenleri
1. Sınıflar
1. Sınıf öğrencileri, Avustralyada yaşayan hayvanlari hakkında bilgiler öğrenmekle meşgul oluyorlar. Bu hayvanlar hakkında birçok
ilginç gerçekleri ve özellikleri keşfettik. Öğrenciler matematik dersi sırasında, saatleri öğrenmek ve saati anlatmakla ile ilgili bazı
problem çözme ve çıkarmalar üzerine çalışmalar yapıyorlar. Öğrencilerin artık şapka takması gerekmiyor. Ancak, öğrenciler hâlâ
takmak istiyorlarsa takabilirler. Havalar daha soğuk hale geldiğinden, lütfen çocuklarınızın okul ceketlerini giydiklerinden emin
olunuz. Öğrencilerin isimlerinin kolayca okunabilir olarak ceketlerinde yazılı olması çok önemlidir. Anneler günü satışı bu yıl da 11
Mayıs, Perşembe ve 12 Mayıs, Cuma günü yapılacaktır. Hediye fiyatları 50 sentten 5.00 Dolara kadardır.
1. Sınıf Öğretmenleri
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2. Sınıflar
2. Sınıf öğrencileri, öğrenim kutularını kullanmaya başladır ve kendi soruşturma konularını seçtiler. Öğrenciler kendi sorularını
hazırlayacaklar ve sorularına nasıl cevap bulacaklarını, araştırma becerilerini kullanarak öğrenecekler. Öğrencilerin seçtikleri
konuların bazıları şunlardır; gökkuşağı, denizanası, baketbol ve motosiklet. Öğrenciler evlerinden , araştırma konularıyla ilgili kitap,
fotoğraf veya oyuncak getirebilirler.
2. Sınıf Öğretmenleri
3. Sınıflar
Üçüncü Sınıf Öğrencileri, NAPLAN değerlendirmelerine hazırlık yapmak için son derece gayret gösterdiler. Öğrencilerin okula
gelmeden sağlıklı bir kahvaltı yemesi ve sabah saat 9:00’da okula öğrenmeye hazır olması çok önemlidir. Öğrencilerin her gün okul
gelmeleri önemle teşvik edilir.
3. Sınıf Öğretmenleri
5 ve 6. Sınıflar
5 ve 6. Sınıf öğrencileri 2. Döneme olumlu bir başlangıç yaptılar. 20 Nisan tarihinde Öğrenci Liderlik Ekibimiz, Villers Bretonneux'daki
savaşı anmak için Maygar Kışlasındaki anma programına katıldılar. Öğrencilerimizin okulumuzu saygılı örnek davranışlar ile temsil
ettikleri için son derece gururluyuz. Geçtiğimiz hafta ayrıca, Okullararası Yaz Spor Yarışlarında, Karışık ve Kızlar Voleybol takımları
Büyük Finali kazandılar. DBTİ'ndan katılan ve bizleri temsil eden tüm öğrencileri tebrik ediyoruz. Ortaokula geçiş formlarının 12
Mayıs'ta geri gönderilmesi gerektiğini 6. Sınıf öğrencilerinin velilerine hatırlatırız.
5 ve 6. Sınıf Öğretmenleri
Toplum Binası
• Toplum Binasında ÜCRETSİZ İngilizce dersleri verilmektedir. Bu kurslara, Avustralya’ya yeni gelip de hükümet tarafından
fon alan programlara hakkı olmayan, kişiler de katılabilir. İngilizce kursu Pazartesi ve Salı günleri sabah saat 9:15’den ö.s.
12:15’a yapılmaktadır. Yeni katılımcıları bekliyoruz.
• Toplum binasında üç oyun grubu faaliyet göstermektedir. Oyun grupları Pazartesi günü sabah 10:00 ile 11:30 arası, Salı
günleri sabah 10:00-11:30 ve ö.s. 12:30-2:00 arasında yapılmaktadır. Bu arada oyuncak ve kitap kütüphanemiz Pazartesi ve
Salı günleri sabah 11:30-12:00 ve ayrıca Salı günleri 2:00-2:30 arasında yapılmaktadır.
• Desteklenen Mini Konuşma Oyun grubu, Pazartesi günleri ö.s. saat 1:00 ile 3:00 arası yapılmaktadır. Kayıt yaptırabilirsiniz.
• Kahvaltı Klübü Çarşamba ve Cuma günleri sabah saat 8:15- 8:45 arası yapılmaktadır.
• Pasta süsleme kursu Perşembe günleri sabah saat 9:30 - 11:30 arasında yapılmaktadır. El işi Klübü ise Çarşamba günleri
9:30-11:00 arası yapılmaktadır. Yeni katılımcıları bekliyoruz.
• 2. Dönemde Eğitim Desteği Sertifikası 3 (Education Support 3) kursu yapılacaktır. Eğer bu kursa katılmak istiyorsanız lütfen
Toplum Binası Kordinatörü ile konuşunuz.
4 Mayıs 2017’de itibaren Toplum Bahçesi yapılmaya başlanmıştır.
Bu programa yardımcı olacak gönüllüler arıyoruz. Bu gruba katılmak istiyorsanız lütfen Toplum Kordinatörü ile iletişime geçiniz.
Gail Hart - Toplum Binası Kordinatörü

2. Dönemin son günü ~ 30 Haziran, Cuma
3. Dönemin ilk günü ~ 17 Haziran Pazartesi, 2017
Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kadar olan öğrencilerin okul tatilinde okula gelmesi
gerekmemektedir.
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