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”

1. Dönem

Sayı : 3

Okul Günlüğü
İşçi Bayramı
Resmi Tatil
Okul kapalıdır
13 Mart, Pazartesi
Türkçe konuşan velilerimiz
için Sabah Çayı
16 Mart, Perşembe
Sabah 10:30’dan öğle
12:00’ye
Dallas Toplumu Mutfağı’nda
Ulusal Uyum Günü
21 Mart, Salı
Ulusal Uyum Günü, kültürel
çeşitliliğimizi kutlamak için
yapılan bir gündür. Bugün,
dahil olma, saygı ve aidiet
duygusu hakkındadır.
Öğrencileri, öğretmenleri ve
velileri kültürel giyisilerini
giymeye davet ediyoruz.
Geçit töreni sabah saat
11:30’da yapılacaktır.
Ev Ödevi Klübü
28 Şubat’tan beridir
başlamıştır
Ücret: 5.00$ günlüğü
Salı: ö.s. 3.15– 4.15
Çarşamba: ö.s. 3.15– 4.15
Perşembe: ö.s. 3.15– 4.15

Müdürün Köşesi

9 Mart 2017, Perşembe

7 Mart Salı günü, yeni Keşif binamız resmen açıldı. Bu bina,
öğrencilerin grup olarak, Bilim, Matematik, Mühendislik ve
Matematik (STEM) konularında deneyler yapmak için bir araya
gelebileceği bir alandır. STEM, fen, teknoloji ve matematik
öğrenmek için gerekli beceriler ve bir sonuç elde etmek için
mühendislik ve tasarım süreçleri ve ilkelerinin nasıl kullanıldığı
hakkındadır.
Başlangıçta, STEM öğrencileri bir problem
belirlerler. Daha sonra çözümler bulmak için testler yaparlar.
Beceriler, öğretim ve öğrenmeye yönelik araştırmaya dayalı
yaklaşımlardır.
Dr Gary Stager ve Sylvia Martinez, 'Öğrenmek için icat et'
kitabının yazarıdırlar. Sn. Gary ve Sn. Sylvia öğrencilere yönelik
atölye çalışmalarını ve ayrıca Okul Liderliği Profesyonel Öğrenim
Ekiplerine yönelik atölye çalışmaları sunmaktadırlar. DBTİ'daki
personel de okuldan sonra bir atölye çalışmasına katıldı. Sn. Sylvia
ve Sn. Gary, dünyanın her yerindeki okullarda, özellikle Bilim,
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) konularında otantik
öğrenmenin gücünü sınıflara kazandırmak için çalışmalar
yapmaktadırlar. Sn. Sylvia, öğrenci merkezli proje tabanlı
öğrenme, STEM’de cinsiyet eşitliği, bilgisayar programlama ve
ömür boyu öğrenme konularında konuşmalar yapar, yazılar yazar
ve savunur.

Valerie Karaitiana - Müdür
1. Dönemin son günü ~ 31 Mart, Cuma ö.s. saat 2:30 kapanış
2. Dönemin ilk günü ~ 18 Nisan, Salı,
Ana Sınıftan 6. Sınıflara olan öğrencilerin tatil döneminde okula gelmeleri gerekmemektedir.

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

Ana Okul
Anaokulunda çocuklar, öğrenmeye devam ederken, anaokula ayak uydurmaya, öğretmenler ve anaokulu arkadaşlarıyla
ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ayrıca, ihtiyaçlarını iletmek ve yardım istemeyi öğreniyorlar. Çocuklar açık ve kapalı oyun
alanlarını keşfederken renkler ve şekiller hakkında bilgiler öğreniyorlar. Her çocuğun kulaklarını örten bir yaz şapkası getirmesi
gerektiğini hatırlatırız. Şapkaların iç kısımlarında lütfen çocuğunuzun adını yazmayı unutmayınız.
(Kırmızı/Mavi/Yeşil Grupları) - Anaokul Çalışanları
Ana Sınıflar
Ana Sınıflar, araştırma konusu için toplumuzda olan farklı meslek türlerini keşfetmekle uğraşıyorlar.
Matematik dersinde 0-20 arasındaki sayılarını öğrenirken, sayıları isimlendirmeyi ve yazmayı öğreniyorlar. Velileri çocukları ile
beraber 0’dan - 20’ye kadar olan sayıları saymayı ve yazmalarını teşvik ediyoruz.
Okur-yazarlık sırasında, öğrenciler alfabediki harflerin seslerini öğrenmeyi hemen hemen tamamladılar. Öğrenciler, harflerin
doğru bir şekilde nasıl yazıldığını öğrenirken kalemlerin de nasıl doğru bir şekilde tutulduğunu öğreniyorlar.
Yakında evinize her sınıftan bir 'seyahat arkadaşı' göndereceğiz. Bu seyahat arkadaşı, öğrencinin okul ile ev yaşamıyla olan
ilişkisini kurmak için kullanılacaktır. Öğrencinin 'seyahat arkadaşı' ile olan deneyilerinin bir resmini çizip ertesi gün okula geri
getirerek paylaşmalarını istiyoruz.
Sheena Collins-Marks - Ana Sınıf Grubu

Haftanın Öğrencisi
1. Dönem
Ana Sınıf A: Saja
Ana Sınıf B: Maya
Ana Sınıf C: Göktuğ

1A:
2A:
2B:
2C:

EAL:

Ayla
Sara
Yehya
Yiğit

Elif

*EAL - Yabancı ek dil

olarak İngilizce eğitimi

1. Sınıflar
1. Sınıflar geçmişteki yaşam hakkında bilgiler öğreniyorlar. Evde yedek bir ayakkabı kutunuz varsa lütfen soruşturma projemiz için çocuklarınızla birlikte okula
gönderiniz. 1. Dönem boyunca şapkaların teneffüslerde giyilmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Öğrencilerin evde her gece kitap okumaları ve her Pazartesi günü de
ödevlerini tamamlayıp iade etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.
Chisako Hazama – 1. Sınıf Grubu
2. Sınıflar
2. Sınıf öğrencileri harika bir iki hafta boyunca birçok öğrenim ve eğlenceli etkinlikliklere katıldılar. Öğrenciler matematik derslerinde toplama ve çıkarma yöntemleri
üzerinde çalışmaktadırlar. Yazılarını yazarken altı yazım yöntemlerini öğreniyorlar ve ayrıca dünya çapında çeşitli kültürler hakkında bilgi edinmekten hoşlanıyorlar.
Öğrencilerin sorgulama derslerinde kullanılmak üzere evden yedek ayakkabı kutusu getirmelerini istiyoruz. Ayrıca velilerimize, 2. Sınıf öğrencilerin her onbeş günde
bir Cuma günleri toplanacaklarını hatırlatmak istiyoruz.
Boban Stanisic – 2. Sınıf Grubu
3. Sınıflar
3. Sınıflar yazarın amacı hakkında bilgiler öğreniyorlar, ve artan akıcılık ile okumayı öğrenmenin yanı sıra, okuma kalitesini artırmaya devam ediyorlar. Her çocuğun
evde her gün en az 20 dakika kitap okuması gerekmektedir. Matematikte, tek ve çift sayıları inceledik. Bu arada dik açılara ve kapasitelere bakıyoruz. Şu andaki
yazım odağımız ikna edici metinlerdir ve 6. haftada hikaye yazmaya başlayacağız. Öğrenciler, araştırmalar yapmak için kendi toplumlarıyla ilgili kendi sorularını
oluşturmaya başlıyor ve bu arada netbook'larını da kullanmaya başladılar. Lütfen ev ödevlerinin her hafta tamamlandığından ve Cuma günü iade edildiğinden emin
olunuz. 1. Dönem boyunca şapkaların oyun zamanlarında dışarıda giyilmesi gerektiğini lütfen unutmayınız.
Richard Eagle – 3. Sınıf Grubu
4. Sınıflar
Birkaç hafta içinde 4. sınıf öğrencileri, çarpımsal ve doğru orantılı düşünme becerileri kullanarak matematik problemlerini çözüyorlar. Öğrenciler, düşüncelerini ve
mantıklarını dile getirmek için birçok tartışmalara katıldılar. Okur-yazarlık dersinde, öğrenciler öykülere bakıyor ve kendi öykülerini yazmanın tadını çıkarıyorlar.
Sorgulama konusu açısından öğrenciler, sorularına cevap bulabilmek için araştırmalarına devam edecekler. Velilerimiz, çarpma ve bölme konularında, evlerinizde
çocklarınızın çalışmalara yardımcı olabilirseniz, çok memnun olacağız.
Yun Chen – 4. Sınıf Grubu
5 ve 6. Sınıflar
5. ve 6. sınıf öğrencileri bu dönemde yazdıkları ikna edici metinlerin yayınlamak için çok çalışıyorlar. Ayrıca harika yeni Keşif Binasını (STEM binası) kullanarak
GEC (Ekonomi – kendi işyerlerini yaratma) projelerimiz üzerinde gerçekten çok çalıştık. Okullar arası spor sezonu için başarılı bir başlangıç yaptık. Sahada ve alan
dışında harika bir sportmenlik sergiledik. Tüm velilere hatırlatma yapmak istiyoruzı, ödevlerin her Cuma günü tamamlanıp iade edilmesi ve bu dönem boyunca
tenefüslerlde ve spor derslerinde şapkaların takılması gerektiğini hatırlatız.
Erin Donnelly – 5/6. Sınıf Grubu
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 2:002:30 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.
Gail Hart - Toplum Binası Kordinatörü
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