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 : 3

Okul Günlüğü
Eğitim Haftası
22–26 Mayıs
Üniformasız Gün
31 Mayıs, Çarşamba
Öğretmen-Veli
toplantısı
28 ve 29 Haziran
CSEF – Kamp, Spor ve
Gezi Fonu
Başvurular 30.6.17’de
kapanacaktır
Resmi Tatil –
Kraliçe’nin Doğum
günü- Okul kapalı
olacaktır
12 Haziran, Pazartesi

Müdürün köşesi

25 Mayıs 2017, Perşembe

Öğrenci Karneleri ve Öğretmen-Veli Toplantısı
Ben bu satırları sizlere yazarken, öğretmenler yarı yıl karnelerini yazmakla
uğraşıyorlar. Karne yazma süreci haftalarca sürebilir. Öğretmenler kendi grupları ile,
öğrencilerin başarılarını ve her öğrenci için bir sonraki izlenecek aşamayı
konuşmaktadırlar.
Viktorya Devlet okullarında karneler Ana Sınıftan 10. Sınıfa kadar kullanılmaktadır.
Bunun tek istisnası engelli öğrencileri için programlar sunan okullardır. Karneler
senede iki kez verilecektir ve çocuğunuzun gelişimini konuşmak için öğretmen-veli
toplantısına çağrılacaksınız.
Yarı yıl Öğretmen Veli toplantısı 2. Sönemin son haftasında, 28 Haziran, Çarşamba ve
29 Haziran, Perşembe günü okuldan sonra yapılacaktır. Toplantılar için randevular
internet aracılığı ile yapılacaktır. Bildirimler için flexibuzz’ı kontrol ediniz.
Önemli Bilgiler
Yoklama Notları: Okula gelmeyen her çocuk için hesap vermek zorundayız.
Okulumuzdaki veliler DBTİ’na çocukları okula gelemediğinde telefon ile veya
okulumuzun iletişim uygulaması olan FlexiBuzz programını kullanarak personeli
bilgilendirmelidir. Öğretmenler de gerektiğinde, öğrencinin okula gelememe nedenini
bulmak için ailelerle iletişime girerler. Yıl boyunca aileler, çocuklarının okulda
gelememe nedenlerini öğrenmemiz için evlere not gönderilmektedir. Bu notun
doldurulup okula iade edilmesi gerekmektedir. Okula gelinen her gün önemlidir,
hatırlatırız.
EĞİTİM HAFTASI
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.
Valerie Karaitiana - Müdür
2. Dönemin son günü ~ 30 Haziran, Cuma
3. Dönemin ilk günü ~ 17 Temmuz Pazartesi, 2017
Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kadar olan öğrencilerin okul tatilinde okula gelmesi gerekmemektedir.

Anaokulu’ndan 6’ncı sınıfa Kadar Öğrenim Merkezi – Üstünlük için uğraş veriyor
Oyun Grubu
Anaokulundan 6’ıncı sınıfa eğitim

Ofis Haberleri:
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 kıyafet üniforma sağlanmaktadır. Bununla ilgili daha fazla bilgi, Ana
Sınıflardaki tüm ailelere gönderilmiştir.
Mevcut Sağlık Bakım Kartı (Health Care Card) / Emeklilik İndirim Kartı (Pension card) sahipleri için öğrenci başına 125 Dolar, CSEF
(Kamp,
Spor,
Gezi
Fonu)
UYGULAMASI
–
HEMEN
BAŞVURUNUZ!
- Başvurular yakında kapanıyor
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.
Üniformasız Gün – 31 Mayıs, Çarşamba, 2017
Sayın Veli
DBTİ, 31 Mayıs 2017, Çarşamba günü 'üniformasız gün' olarak organize edecektir. Öğrenciler gündelik kıyafetler giydikleri takdirde,
okula 1 veya 2 Dolar para bağışı yapmaları gerekmektedir. Bağışlar, Avustralya'da uluslararası bir kültür festivalinde temsil etmek
üzere, Temmuz ayında yurtdışına çıkacak olan Bay Stanisic ve Bayan Maja'nın dans grubunun desteklenmesine yönelik olacaktır.
Öğrencilerin uygun ayakkabı giymeleri gerektiğini lütfen unutmayınız. (Öğrenciler topuklu ayakkabı, sandalet ve parmak arası papuç
giyilmemelidir).
Bütün öğrencilerin okula, en sevdikleri giysilerini giyerek gelmelerini diliyoruz!
Bay Stanisic ve Bayan Maja
Anaokulu
Anaokulu çocukları, öğrenme deneyimlerini uyarıcı ve zenginleştiren bir dizi faaliyette bulundukları için her gün gelişmeye devam
ediyorlar. Çocuklar, Deniz Hayatını, Bahçeciliği, Yol Güvenliğini ve ve duyusal oyunlarla (görme, tatma,koklama,işitme ve dokunma)
örneğin balçik (slime) ve yapışkanla oynayarak kendilerini geliştiriyorlar.
Hume Belediyesi’nden Türkçe ve Arapça konuşan
masalcılar Anaokulumuzu ziyaret ediyorlar ve iki dilli masallar, şarkılar ve oyun etkinliklerine devam ediyorlar. Öğleden sonra yapılan
Anneler günü kutlamalarına annler ve büyükanneler de katıldılar. Katılımcılara ve lezzetli yiyecekler getiren herkese çok teşekkür
ediyoruz. Dileriz herkes harika bir vakit geçirdi. Havalar soğumaya devam etmektedir. Velilerimize, çocuklarının çantalarının
içerisinde, dış mekanda oynarken giyilmesi için, bir de ceket göndermenizi rica ediyoruz.
Anaokul Öğretmenleri
Ana Sınıflar
Ana Sınıf öğrencileri 0-10 arasındaki sayıları tanımak ve yazmak için çok çalışıyorlar. Öğretmenler matematik çantasını her gün farklı
bir çocuğun evine gönderiyorlar. Öğrencilerin ders esnasında paylaştıkları öyküler harikaydı. Bu hafta evlerinize ‘doğa çantası’
göndereceğiz. Her çocuğun bu programa katılması için teşvik ediyoruz. Çocuğunuzun her gece kitap okuyup, sık kullanılan
kelimelere çalışmasını öneriyoruz.
Ana Sınıf Öğretmenleri
2. Sınıflar
2. Sınıf öğrencileri harika iki hafta geçirdiler. Hikaye Saati araştırma konumuz hakkında daha çok bilgiler öğreniyoruz ve farklı
hikayeler hakkında öğrendiklerimizi yazıyoruz. Öğrenciler masalları, hikayeleri ve şiirleri araştırdılar. Ayrıca sayılardan bine, sayarak
ulaştık ve sayıların yer değeri konusunu işledik. Havalar oldukça soğumuştur. Çocuğunuzun adının iç kısmında adının okunabilir bir
şekilde yazılı olduğu okul üniforması olan eşortman üsü veya ceketini giymesini sağlayınız, hatırlatırız.
2. Sınıf Öğretmenleri

Anaokulu’ndan 6’ncı sınıfa Kadar Öğrenim Merkezi – Üstünlük için uğraş veriyor
Oyun Grubu
Anaokulundan 6’ıncı sınıfa eğitim

3. Sınıflar
3. Sınıflar, Yea Su Keşif Merkezi'ne yaptıkları geziyi dört gözle bekliyorlar. Sorgulama konusumuz hakkında daha fazla bilgi edineceğiz
ve dönüşümlere odaklanacağız. Örneğin 'Su Döngüsü' ve 'Sulak Alanların Önemi' konuları. Bunlar arasında tuzluluk testi, omurgasız
hayvanlar konusu ve (possumların) Avustralya keseli sıçanlara yapılan yuva kutularını inceleyeceğiz.
Sayıları ileriye ve geriye doğru saymak, basit matematik işlemleri ve çarpmaları hızlı bir şekilde zihinden yapmaya başladık. Çarpım
tablolarından 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler ve 10’lara çalışıyoruz. Lütfen çocuğunuzu çarpım tablosunu öğrenmeleri teşvik ediniz.
Öğrenciler için , okula zamanında katılım, yarışı düzenlenmiştir. Öğretmenler, her gün ve okulda sabah saat 9:00'da öğrenime hazır
olarak okula gelen öğrencileri arıyorlar.
3. 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.
18 Mayıs 2017’de itibaren Toplum Bahçesi yapılmaya başlanmıştır. Bu programa yardımcı olacak gönüllüler arıyoruz. Bu gruba
katılmak istiyorsanız lütfen Toplum Kordinatörü ile iletişime geçiniz.
Toplum Binası’nda satılık sandalyeler/koltuk vardır. Sandalye/koltuklar şu anda Toplum binasının verandasında bulunmaktadır. Eğer
satın almak istiyorsanız, lütfen gelip bir teklifte bulununuz.
Gail Hart - Toplum Binası Kordinatörü
Etkinlikler

Eğitim Haftası

Gün

Yer

Zaman

Bn. Elly ile okuldan önce bilinçli
farkındalık

Pazartesi,
Salı, Çarşamba

Keşif Mekezi

Sabah
8:30- 8:45

Bay Panozzo ile okuldan önce spor

Pazartesi, Perşembe

1. Spor Salonu

Sabah
8:30- 8:45

Sağlıklı beslenme yarışı- meyve ve
sebzelerin sayılması

Pazartesi’nden- Cuma’ya

Tüm Sınıflarda

Teneffüs ve
yemeği saati

Öğle yemeği saati
Bn. Elly ile Gülme Klübü

Salı, Çarşamba

1. Spor Salonu

öğle

ö.s. 2:00- 2:15

2. Dönemin son günü ~ 30 Haziran, Cuma
3. Dönemin ilk günü ~ 17 Temmuz, Pazartesi, 2017
Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kadar olan öğrencilerin okul tatilinde okula gelmesi gerekmemektedir.
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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 ailelerimiz vardır. Bu, Dallas Brooks Topluluk İlkokulu’nda olan etkinliklerden haberdar olmak için harika
bir yoldur. Daha fazla velimizin 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.

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