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PRINCIPAL TEAM 

NEWS 

Tüm ailelerimize 2020 yılına hoşgeldiniz diyoruz. 

Özellikle de aramıza katılan yeni aile ve  

         öğrencilerimiz, hoşgeldiniz! 
 

Yeni öğrenim yılına hoşgeldiniz.  Okul yılına harika bir başlangıç yaptık. 

Öğrenciler yeni öğrenim alanlarına ve rutinine güzel uyum sağladılar. 

78 yeni Anasınıf öğrencimiz sınıflarında tam zamanlı olarak başlamış ve okul 

hayatına ayak uyduruyorlar.  Mevcut kayıtlarımız, 22 sınıf ve bir Ek Dil olarak 

İngilizce dersi veren sınıfımızlarımız olarak, toplam 430 öğrencimiz mevcut-

tur. 

Aşağıda aramıza yeni katılan ve geri gelen personelimize okulumuza 

hoşgeldiniz diyoruz.: 

 

Sharon Kouryialas:  Matematikte Lider Öğretmen 

Andrew Demetrious: STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik’te) 

Uzman Öğretmen 

Melissa Bryson: Avustalya İşaret Dili Öğretmeni 

Hayley Evans: Ana Sınıf 

Harleen Pala:  Birinci Sınıf 

Mervet Ali: Birinci Sınıf 

Eda Kaya: Dördüncü Sınıf 

Wendy Colgrove: Altıncı Sınıf 

Callum Donald: Altıncı Sınıf 

Amy Rostom: Eğitmen Yardımcısı 

Diyana Dineva Encheva: Eğitmen Yardımcısı 

Mary Dugan: Sektreter 

Angela Sampson: Kantinci 

 

Rebecca Denyer'e aile iznine başlarken en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Ailesine 

katılacak olan bebeğini görmek için sabırsızlanıyoruz. 

Tüm öğrencilerin teneffüslerde geniş kenarlı şapka takmaları gerektiğini lüt-

fen unutmayınız. İyi haftalar diliyoruz. 

MÜDÜR EKİBİNİN KÖŞESİ  

 

 

 

 

 

4. HAFTA 

18 ve 19 Şubat 

Öğretmenle tanışma görüşmeleri  

ö.s. 3:30-6:30 

 

5. HAFTA 

 

 

6. HAFTA 

6 Mart - Okul Fotoğraf Çekimleri 

 

7. HAFTA 

9 MART - RESMİ TATİL 

 

8. HAFTA 

18 Mart 

Eğitim Planı Günü (Okul Yoktur) 

 

9. HAFTA 

27 Mart - Dönemin Sonu 

Saygı     Gurur    Güven    Azim  

 

http://www.dallasps.vic.edu.au


YENİ KAYITLAR 

Anasınıflardan 6. Sınıflara, 2020 yılı için kayıtlar kabul edilmektedir.  Lütfen başvuru için Ofisimizden bilgi 
alınız. 

KİŞİSEL DETAYLARIN DEĞİŞİKLİĞİ 

Herhangi bir kişisel ayrıntınız değişirse lütfen okulumuzun ofisine haber veriniz.  Telefon numaralarının 
değiştiğini okulumuza bildirirseniz, okul kolaylıkla veli veya bakıcıları arayabilecektir.  Aynı şekilde acil du-
rumlarda arayabileceğimiz kişiler de değişirse lütfen bizlere bildiriniz.  Eğer başka birinin çocuğunuzu okul-
dan almasını istiyorsanız, okulu bizzat bilgilendirdiğinizden emin olunuz.  Böylece çocuğunuzu almak için bu 
kişinin acil durum listesine eklenmesi mümkün olacaktır. 

CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) 

HEMEN BAŞVURUNUZ:    CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) başvuru formları ofimizde bulunmaktadır.   Eğer 
Health Care (Sağlık Bakım) Kartınız veya Concession (İndirim Kartınız) varsa lütfen ofimize geliniz ve en 
yakın zamanda başvuru formunu doldurunuz.  125$ olan CSEF fonunu, çocuğunuzun gideceği kamp, spor 
programlarında, yüzme programında veya gezilerde kullabilirsiniz.  Şimdi başvuru yapabilirsiniz. 

OFFICE NEWS 

ANAOKUL HABERLERİ 

2020 için kaydolan tüm ailelerimize hoşgeldiniz diyoruz.  Çocuklar, ilk birkaç günlük anaokuluna yerleşiyor, ve anaokulundaki rutini 

öğreniyor, eğitimciler ve akranlarıyla ilişkiler kuruyor ve bağımsız olmak için becerilerini geliştiriyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 yılı için çocuğunuzu bir anaokula kaydetmek istiyorsanız, lütfen 93061662 nolu telefondan, Northern Schools Early Years Clus-

ter (Kuzey Bolgesi Anaokulları Grubu’nun) ofisinden Kirti'yi arayınız. 

 

 

. 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 

Dallas 

Kırmızı Grup 

Sabah 8:30-ö.s.1:30 

Dallas 

Kırmızı Grup 

Sabah 8:30-ö.s.1:30 

Dallas 

Kırmızı Grup 

Sabah 8:30-ö.s.1:30 

    

    Dallas 

Yeşil Grup 

Sabah 8:30-ö.s.1:30 

Dallas 

Yeşil Grup 

Sabah 8:30-ö.s.1:30 

Dallas 

Yeşil Grup 

Sabah 8:30-ö.s.1:30 

    Upfield 

Mavi Grup 

Sabah 8:30-ö.s.1:30 

Upfield 

Mavi Grup 

Sabah 8:30-ö.s.1:30 

Upfield 

Mavi Grup 

Sabah 8:30-ö.s.1:30 

  Dallas 

3 yaş grubu 

Sabah 9:15-ö.s.1:15 
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Okur yazarlık 

Okuma sırasında öğrenciler kitapları ve kitap kullanma becerilerini (ön kapak, arka kapak, kitabın sırtı, soldan 

sağa okuma vb.) öğrenmeye başlıyorlar.  Öğrenciler sınıf defterlerine kendi sayfalarını oluşturuyorlar.  Yazma sırasında, 

öğrenciler adlarının ilk harfini öğrenip, bunları cümleler içerisinde arayıp buluyorlar. 

 

 

 

 

 

Matematik 

Matematik dersi sırasında, öğrenciler 0'dan 10'a kadar saymayı öğreniyorlar. Öğrenciler yaşları kakkında konuştular ve 

yaşlarını gösteren sayıyı konfeti ile süslediler.  Öğrenciler ayrıca okula geldikleri günleri 100'e kadar saymaya başladılar 

 

 

 

 

 

Araştırma 

Anasınıf öğrencileri ‘Marvellous Me’ (Ben harikuladeyim) ile ilgili yeni konumuza başlıyorlar.  Kendilerini başkalarıyla 

aynı ve farklı kılan şeyleri keşfetmeye başlıyorlar.  Öğrenciler ayrıca Gelişimsel Oyun Programını ve DBTİ'nu keşfetmeye 

başlıyor ve sınıftaki diğer akranlarla etkileşim kurmaya çalışıyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANASINIF 
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1. SINIF 

OKURYAZARLIK 

1. Sınıf öğrencileri okula harika bir başlangıç yaptılar. Okuma ve 

yazmada, yeni kelimeleri okuma ve kaydetme yöntemleri 

üzerinde çalışmalara başladık.  Öğrenciler,  harflerin seslerini 

kullanarak sözcükleri okumaya başladılar. 

MATEMATİK  

ARAŞTIRMA 

Matematikte, iki ve üç basamaklı sayıların, basamak değerlerine bakarak 

sayılar üzerine çalışmalar yapmaya başladık.  Ayrıca basamakları doğru 

şekilde dizerek kaydediyoruz.  1. Sınıf öğrencileri, önümüzdeki haftalarda 

ölçülere, ayrıca zamana (saate) da odaklanacaklar.  Evlerinizde günün 

farklı saatlerini ve çocuğunuzun okulda yapmış oldukları etkinlikler 

hakkında konuşabilirsiniz. 

 

Bu dönem için araştırmada, kendi kimliklerimizi keşfediyoruz.  Öğrenciler kendilerini eşsiz kılan özellikleri 

ve güçlü yanlarını keşfedecekler.  Öğrenciler iyi yapabildikleri şeyleri ifade etmeye başladılar. 

Her hafta Çarşamba günü ö.s. saat 3: 00'te okulumuzun avlusunda yapılacak olan toplantıda  öğrencimizin 

başarılarını kutlayacağız.  Tüm velilerimiz ve bakıcılarımız davetlidir. 
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2. SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta öğrenciler biyografilere bakıyorlar.  David 
Walliams, Dr Seuss ve Julia Donaldson gibi bazı popüler 
yazarların hayatlarını okudular ve bir biyografinin özellikle-
rini belirlediler.  Öğrenciler kendileri hakkında biyografi 
yazmak için fikirler geliştirmeye başladılar.  Benzer fikirlere 
dayanarak, bilgilerini kategorilere ayırmak için birlikte 
çalıştılar. 

MATEMATİK 

ARAŞTIRMA 

Matematikte öğrenciler basamak değerini araştırıyorlar.  Sayıları 
gruplandırarak ve yeniden adlandırmak amacıyla on sayısını temsil 
eden bloklar gibi malzemeleri  kullanıyorlar.  Öğrenciler aylar ve 
mevsimler hakkında bilgiler ediniyor ve ayrıca Aborijin halkı tarafın-
dan tanınan mevsimleri öğreniyorlar. 

 

Bu dönemin araştırma konusu 'Biz Benzersiziz'dir.  Öğren-
ciler kendi değerlerini ve güçlü yönlerini keşfediyor ve 
farklılıklarımızın, uyumlu bir sınıf ve okul yaratmak için nasıl 
katkıda bulunabileceğimiz hakkında konuşmalar yapıyoruz. 

2. Sınıf öğrencileri seneye coşkuyla başladı. Birbirlerini ve öğretmenlerini tanımaya başladılar ve okul 
alışkanlıklarımıza güzel uyum sağladılar.  Güneşten korunmak için her gün geniş kenarlı  şapka ve sınıfa bir 
şişe su getirdiğinizden emin olunuz. 
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3. SINIFLAR 

OKURYAZARLIK 

3. Sınıf öğrencilerimize ve ailelerimize tekrardan hoşgeldiniz diyoruz.  Okumada, metinleri daha iyi an-

lamamız için, geliştirmeye odaklanacağız, özellikle de metinde açıkça belirtilen bilgileri bulmaya 

çalışacağız.  Yazmada, öğrenciler çeşitli konularda ikna edici metinler üzerinde çalışacaklardır.  Fikirl-

erimizi dile getirelim! 

Lütfen çocuğunuzu her gece okumaya ve haftalık ödevleri tamamlamalarına teşvik ediniz. 

MATEMATİK  

ARAŞTIRMA 

Yıla toplama ve çıkarma ile başlıyoruz.  Öğrenciler yeni yöntemler 

öğreniyorlar, örneğin onlarları gruplandırıyorlar, paylaştırıyorlar, 

sayıyorlar.  Öğrenciler bu stratejileri ölçümde problem çözmede uygu-

layacaklardır.  Veliler, çocuklarınızla toplama ile ilgili oyunlar oynamaları 

ve basit toplamaları hatırlamalarına yardımcı olmaları için teşvik edilir. 

Bu dönem araştırma konusu ‘Bizlere neler iyi gelir’dir.  Öğrenciler 

bizleri iyi ve sağlıklı tutan farklı faktörleri öğrenecekler.  İlk birkaç hafta 

içinde bu konuyla ilgili ön bilgilerini paylaşacaklar ve okula bu konuda 

getirecekleri tartışmaları dört gözle bekliyoruz. 
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5. SINIF 

 Beşinci sınıflar heyecan verici bir yıla tekrar hoş geldiniz.  Beşinci sınıf öğrencileri, şimdi okulun liderleri 
olarak görüldükleri mavi binaya geçtiler.   Beşinci Sınıf öğrencileri, saygı, gurur, güven ve azim olan dört 
Dallas Brooks Toplumu İlkokulu değerini tekrar gözden geçirdiler.  Öğrencilerin bu değerleri hem sınıf 
içinde hem de sınıf dışında sergilediğini görmek harikaydı. 

  

Araştırma dersi sırasında, öğrenciler yeni büyük bir soruyla tanıştılar:  Yaşam boyunca meydana gelen 
fiziksel, sosyal, duygusal ve entelektüel değişiklikler nelerdir?  Öğrencilere günlük yaşamlarımızda meydana 
gelen duygusal davranışlar hakkında bilgi vermek için sınıflarımıza, okulumuzda görev yapan harika Refah 
ekibini davet etmekten heyecan duyuyoruz. 
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TOPLUM BİNASI 

 Toplum Binası’ndan Haberler 

Fatima ve ben  Susan, hepinizi okulumuza ve toplum binamıza hoşgeldiniz diyoruz.  Dileriz güzel bir tatil 
geçirdiniz.  Hepinizi okula ve toplum binamıza tekrar bekliyoruz. Okulumuza yeni katılanları ailelerimizi  
toplum binamıza bekliyoruz.  Toplum binası, okuldaki ve toplumumuzdaki herkesin birbirini tanıması, 
bilgileri paylaşması ve öğrenmesi için ideal bir yerdir.  Çeşitli programlar sunuyoruz ve her zaman öner-
ilere açığız. 

 

• Oyuncak Kütüphanesi1. Beş yaşın altındaki tüm çocukar, ücretsiz olarak, iki hafta  

süresince, bir oyuncağı ödünç alabilecektir.  

• Tek yapmanız gereken Toplum binasına gelip, başvuru formu doldurmanızdır.  

Lütfen yeni gün ve tarihi not ediniz: Salı günleri sabah 11:30  -12:00  arası 

Oyun Grubu 

 Oyun Grupları Pazartesi ve Salı günleri yapılacaktır. Sabah Oyun Grubu 10:00-11:30 ve ö.s. Oyun 
Gurubu 12:30-2:00 arası yapılacaktır 

 

Etkileşimli  (Konuşma ile ilgili) İngilizce Dili Dersleri 

• Ücretsiz İngilizce Dersleri,  sabah 9.15-12.15 arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 
yapılacaktır. 

Çözüm Yaratma Programı 

Tüm ebeveynlik sorularınıza çözümler yaratmak istiyorsanız. 

Program Arapça dilinde yapılmaktadir 

13/02/20 Perşembe gününden itibaren: sabah 9.15 - ö.s. 12.15 

Sınırlı çocuk bakımı mevcuttur 

Kahvaltı Klübü: Okuldaki tüm çocuklar Çarşamba, Perşembe ve Cuma sabahları 08:00-8.45 saat-
leri arasında, toplum binamızda yapılan kahvaltı kulübüne davet edilir. 

Elişi Klübü: Cuma günleri 9:15 – 11:00 arasında  yapılmaktadır. 

 

  
Daha fazla bilgi için lütfen Toplum Binası Kordinatörü Susan Van Wyk ile iletişime geçiniz.  Çalışma saatleri: 
Salı günleri sabah saat 9:00’dan ö.s. 4:30’a, Perşembe günleri sabah saat 8:00’den–3:30’a ve Cuma günleri 
sabah saat 8:00’den ö.s. 3:30’a kadar veya Toplum Binası Kordinatörü Fatima Ghazzoui ile Çarşamba 
günleri sabah 8:00’de 2:30’a kadar görüşebilirsiniz. 
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REKLAM 

 

Hume Belediyesi 

Belediyemiz, çocuklarınızın toplumumuzda zinde ve aktif kalması için aşağıdaki boş zamanları 

değerlendirme programlarını organize etmiştir: 

Boxfit, Tekvando, Dans dersleri, singstars, Akrobasi 

Daha fazla bilgi için lütfen www.hume.vic.gov.au/leisureprograms veya Leane Cacoyiannis’i 

9205 2513 no’lu telefondan arayınız. 
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