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 PERSONEL MÜKEMMELLİĞİ 

Personelimize bu yıla mükemmel bir başlangıç yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.  Sınıflarımızda sık sık 

dolaşırken, öğretmeye ve öğrenmeye tutarlı bir yaklaşım ve güçlü ilişkiler kurulduğunu görüyorum. Perso-

nelimize yapılan yatırım, sürekli iyileştirme yapmak için anahtar unsurdur. 

OKULA KATILIM 

Okula Gitmek Neden Önemlidir 

Her gün okula gitmesi, çocuğunuzun eğitiminin en önemli parçasıdır. Öğrenciler okulda her gün yeni şeyler 

öğrenirler. Okula devam etmek ve katılmak çocuğunuzun şunları geliştirmesine yardımcı olacaktır: 

 

öğrenimlerine yardımcı olacak önemli beceri ve bilgiler 

 iyi iletişim, esneklik ve takım çalışması gibi sosyal ve duygusal beceriler. 

Her gün okula giden ve 12. Sınıfı tamamlayan çocuklar: 

 daha iyi sağlık 

 daha iyi iş fırsatları 

 hayatları boyunca daha yüksek gelir elde ederler. 

 

Okula devamsızlık için güvenli gün sayısı yoktur.  Bir öğrencinin devamsızlığı her gün onları geride bırakır.  Bu, 

her öğrencinin, her ailenin ve her personelin sorumluluğudur. 

 

  

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

Ana Sınıflardan 6. Sınıflara kadar  2022 yılı için kayıtlar devam etmektedir. 

Kayıt bilgileri için lütfen ofis personelinimize danışınız.  Alternatif olarak bir kayıt formuna erişmek için buraya 

tıklayınız.  enrolment form 

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞİKLİĞİ   

Kişisel bilgileriniz değişirse, lütfen Okulumuzun Ofisine bildiriniz.  Okulun ebeveyn ve bakıcılarla iletişime geçe-

bilmesi  bakımından, değişen telefon numaralarının bizlere bildirilmesi önemlidir.   Aynı şekilde, acil durumlar-

da iletişim kurulacak kişiler de değişirse, lütfen bizi bilgilendiriniz.  Birinin çocuğunuzu almasını istiyorsanız, 

lütfen okulu şahsen bilgilendirdiğinizden emin olun, böylece bu kişi çocuğunuzu almak için acil durum listesine 

eklenebilsin. 

 

CSEF (Kamp, Spor, Gezi Fonu) - BAŞVURULARI AÇIKTIR:    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, veya gezilerde kullabilirsiniz.  

Başvurular şimdi yapılabilinir.  

 

 

 

  

 8 Nisan, Cuma                 1. Dönemin Son günü (Erken kapanış) 

 

 26 Nisan, Salı      2. Dönemin İlk günü 

https://www.dallasps.vic.edu.au/?page_id=1232
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UYUM GÜNÜ  

21 Mart'ta Uyum Günü'nü kutladık. Çocuklar turuncu renk giymeye teşvik edildi. Fatima ve İmran, üzerinde 

Ümit yazılı benzer tişörtler giydiler.  Ayah kültürel geleneksel elbisesini giydi. Grup saati boyunca Uyum Günü 

ve ne anlama geldiği hakkında konuştuk.  Eslem, “Uyum Günü nedir?” diye sordu.  Uyum Günü'nde toplumu-

muzdaki tüm farklı kültürleri kutladığımızı açıkladım.  Bu yılki tema 'Bir araya gelelim!'dir. Hüseyin ‘Uyum 

günün rengi niye turuncudur? diye sordu.   Turuncunun sosyal iletişimin ve anlamlı sohbetlerin rengi olduğunu 

öğrendik.  Tüm çocukları, toplumdaki birçok farklı kültürümüzü kabul ederek, cildimizin farklı tonlarını görmek 

için ellerini bir daireye koymaya davet ettik. Çocuklardan ellerini çizmeleri ve ellerinin şeklini kesmek için ma-

kas kullanmaları istendi.  Grup saati boyunca el izi yapmayı seçen  çocuklar, bunu grup posterimize yapıştırdı. 

'Barış Kitabı'nı okuduk ve barış içinde yaşayabileceğimiz farklı yolları tartıştık. 

Uyum Günü'nde çocuklar kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade ettiler, kendi seçimlerini benimsediler ve 

kutlamalara katıldılar.  Çocuklar kutlamaları paylaşmaktan ve el-işi, resim aracılığıyla kendi özelliklerini ifade 

etmekten  keyif aldılar. 

 

ANAOKULU ANLAŞMAMIZ  

Kendi Anaokulu Anlaşmamızı yazma yolculuğumuza Thomas Mayor, Blak Douglas (çizimci/ressam) tarafından 

yazılan 'Kalbimizi Bulmak (Finding Our Heart) - Avustralyalı çocuklar için yazılmış Uluru Bildirisi Hakkındaki 

hikayeyi okuyarak başladık. Thomas Mayor şöyle açıklıyor: 'Hepimiz Uluru'da bir araya geldiğimizde, tüm 

Avustralyalıları sesimizi ve kültürümüzü bir hediye olarak kabul etmeye davet ettik.' Çocuk kitabı, Avustral-

ya'nın geçmişini anlamakla ilgili, böylece ortak bir geleceğimiz olabilir.  Kalpten gelen Uluru açıklamasında 250 

Aborijin ve Torres Boğazı Adalılarının imzası  var.  Açıklama, 26 Mayıs 2017'de Avustralya'nın dört bir yanından 

Yerli insanlar tarafından oluşturuldu ve Aborijin ve Torres Boğazı Adalılarının ve topluluklarının karşılaştığı 

temel zorlukları anlatıyor.  Açıklama, Aborijin ve Torres Boğazı Adalılarına kendilerini etkileyen yasalar ve poli-

tikalar konusunda söz hakkı vermek için gerekliydi. Uluru Beyanını incelemek için lütfen aşağıdaki web sitesini 

ziyaret ediniz; https://fromtheheart.com.au/explore-the-uluru-statement/ 

Anaokulu Anlaşmamızın amacı, Anaokullar'da çocuklarımıza dünyadaki  hakları ve sorumlulukları hakkında söz 

sahibi olma fırsatı vermektir.  Çocukları bu konuda düşünmeye sevk etmek için 'herkesin kendini güvende 

hissetmeye hakkı var mı?' sorusunu sordum. Bu bir konuşma yarattı ve bazı çocuklar düşüncelerini söyledi.   

Eslem, “Kelimeleri kibar kullanıyoruz” dedi, Randa, “izinsiz başkalarına dokunmak yok” dedi. Hüseyin ekledi, 

“Oyuncaklara iyi bakmalıyız.   Oyuncakları kapmak veya oyuncakların üzerine basmak yok” dedi.  Çocukların 

hepsi   Anaokulu  Anlaşmamıza   düşüncelerini  ekleme   fırsatı  buldular.    Düşünceleri  ve aanlaşmaları  şimdi   
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anaokulundadır.  Bu anlaşma, hepimize ait olduğunu ve güvenli, destekleyici bir ortamda öğrenmek ve 

büyümek için eşit haklara sahip olduğumuzu onaylar.  Her çocuk coşkuyla toplu olarak adını eklemiştir.  

Anaokulu Anlaşmamız fikirlere açıktır ve birlikte onu gözden geçirecek, ekleyecek veya değiştireceğiz. 

  

YENİ AHŞAP KEMER 

Her anaokul odasına, sakin bir alan olarak kullanmak için yeni bir büyük ahşap kemer verildi. Bu, çocukların 

refahını desteklemek ve kendilerini iyi hissetmediklerinde, kendi kendilerini yatıştırmak için yöntemler geliştir-

melerine yardımcı olmak içindir. 

Kırmızı Grupta çocuklar, KIS destek personelimiz Pookie'ye yeni büyük ahşap kemerimiz yapılırken yardım et-

me fırsatına sahip oldukları için çok heyecanlıydılar.  Pookie'nin talimatlarını dinlediler ve kesişen ahşap par-

çalarını dikkatlice dizdiler ve vidaları sıkmak için bir "Alyan Anahtarı" kullandılar.  Çocuklar, gerçek malzemeler 

kullanılarak yapılan bu etkinliğinin parçası olmaktan çok heyecanlı görünüyorlardı. Imran üç delik saydı ve 

Pookie'ye "Bunun için üç çiviye ihtiyacımız var" dedi. 

Çocukların inşaata olan ilgisi, gerçek hayattaki bir inşa fırsatı ile genişletilir.  Pookie'nin talimatlarını anlama ve 

görevleri yerine getirme yetenekleri, bilişsel problem çözme becerilerini ve küçük nesneleri manipüle etme 

becerisini gösterir.  Pookie'nin rehberliğinde çocuklar resimdeki talimatları takip ederek deneme yanılma 

yöntemini keşfettiler ve küçük nesneleri hareket ettirerek ince motor becerilerini geliştirdiler.  Ayrıca sıraya 

girme, işbirliği yapma ve dinleme gibi sosyal becerilerini de geliştirdiler. Hep birlikte başarılarına sevindiler ve 

ahşap kemeri tamamladıktan sonra başarı duygusunu hissettiler.  Çocuklar yeni alanda birlikte oynamak için 

sabırsızlanıyorlardı. 

 

 

 

DİL GELİŞTİRME PROGRAMI 

Bu hafta Dil Geliştirme Programında çocuklar isim ve fiilleri cümle içinde kullanma çalışmalarını yaptı. Faali-

yetler, çocukların ilgisini çekmeyi, eğlenceli ve etkileşimli bir hale getirmeyi içerir. 
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Sayg
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlık dersinde öğrenimimize tekerlemeler/çocuk şarkıları ile devam ettik.  Çocuklar, Pat a Cake ve Jack 

Be Nimble tekerlemeleri üzerinde çalışıyorlar ve okurken nefesleri üzerinde çalışıyorlar.  Öğrenciler, teker-

lemeler üzerinde çalışmaktan ve tekerlemelerin karakterleri yerine arkadaş ve ailelerinin adını yazmaktan keyif 

aldılar.  Öğrencilerimiz P, I ve N harflerini öğrenmede harika bir iş çıkardılar ve SATPIN’ı öğrenmek için 

gösterdikleri çabadan gurur duyuyoruz. 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, öğrencilere yardımcı olacak farklı malzemeler  kullanarak 1'den 10'a ve devam eden 

sayıları nasıl sayacakları konusunda çok çaba gösteriyorlar.  Ayrıca sayı dizilerini öğrenmeyi de sevdik ve şimdi 

verilere geçtik ve mavi rengi sever misiniz? gibi cevabı evet veya hayır olan soruları kullanıyoruz. 

 

ARAŞTIRMA 

Ana Sınıf öğrencileri, Ben, biz konusuna odaklanarak kendileri hakkında öğrendikleri bilgileri genişletmeye de-

vam ettiler.  Kimliğimizi keşfetmek  için gelişimsel oyun saattinde kıyafetler giyerek, mutfakta oyun oynayarak, 

çok kültürlü taklit yiyecekleri yaparak, çocuklar kim olduklarını öğreniyorlar.  Saygı, Gurur, Güven, Azim 
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta efsaneleri ve masalları öğrenmeye devam ettik. Bu hafta “Kuzey Rüzgarı ve Güneş” (The North 

Wind and the Sun) hikayesini okuduk.  Öğrenciler bu hikayeleri öğrenmekten, karakterleri ve hikayenin ana 

fikrinin ne olduğunu tartışmaktan zevk alırlar.  Yazma dersinde öğrenciler satır aralarına yazılar yazma ve harf 

oluşumu üzerinde çalışıyorlar.  Başkalarına öğrendiklerimizle gurur duyduğumuzu gösterebilmemiz için kita-

plarımızı düzenli ve tertipli tutmanın ne kadar önemli olduğu hakkında çok konuşuyoruz. 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, 2 basamaklı sayılar oluşturmayı öğreniyoruz.  Evlerinizde çocuğunuzla birlikte oynaya-

bileceğiniz eğlenceli bir oyun ise onlu ve birli sayılar yapmaktır.  25 sayısını neden önce 2 onlukla yazdığımız-

dan bahsediyoruz.  Ayrıca evlerinizde harf oluşturma alıştırması yapabilirsiniz.  Bu çocuğunuzun sınıfta 

öğrendiği bilgileri pekiştirecektir.  Ayrıca sayı dizilerini belirlemek ve devam ettirmek için de çalışıyoruz. 

  

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde, öğrenciler kimlikleri ile ilgili öğrenimlerine devam etmektedirler.  Öğrenciler kendilerini 
neyin özel ve benzersiz kıldığını ve dünyaya nasıl uyum sağladıklarını tespit ediyor. 
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OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta öğrenciler şiir konusuna başladılar.   Üç farklı şiir türünü keşfetmeye başladılar:  Akrostik, Şekil 

(somut, görsel) ve Haiku şiirleri.  Şekillerini ve hayvanlarını tanımlamak için sıfatları kullanmaktan ve son 

çalışmalarını yayınlamaktan zevk aldılar.  Ayrıca arkadaşları hakkında Biyografilerinin son düzenlemelerini 

yaparak, çalışmalarını bilgisayar aracılılğı ile yayınlıyorlar.  Bazı öğrenciler de kitaplar oluşturdular ve bunlara 

resimler kattılar. 

Okuma dersinde çocuklar, basit soruları ve cevaplarını bulmak için metne nasıl döneceklerini öğrenmeye de-

vam ediyor.  Ayrıca fiilleri öğreniyorlar ve bir cümledeki fiilleri tanımlayabiliyorlar. 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler, büyük sayıları oluşturma ve tanıma anlayışlarını geliştirmeye devam ediyorlar. 

Öğrenciler, yazılı problemleri çözmelerine yardımcı olacak toplama stratejilerini öğrenmeye devam ettiler.  

Kartları ve sayaçları kullanarak sayı oyunlarını oynamaktan gerçekten zevk alıyorlar.  Öğrenciler 2B (2 Boyutlu) 

şekillerini adlandırmayı ve 2B şekillerin özelliklerini tanımayı öğreniyorlar. 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma konumuzun sonuna geldik, öğrenciler kimliklerinin tüm farklı yönlerini temsil eden kişisel Totemleri-

ni tamamladılar.  Ayrıca ders boyunca öğrendiklerini ve düşüncelerini ve fikirlerini yansıtmışlardır.  Geçen 

hafta çocuklar da Uyum Günü'nü kutladılar ve okul içinde çeşitliliği kutlamak için etkinliklere katıldılar. 

 

KOVİD kuralları gereği ayrıca Velilerin 2. Sınıfların Yeşil Binasına girmemelerini ve çocuklarını sınıfın kapısından 

almalarını rica ediyoruz. 
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 OKURYAZARLIK 

Okuryazarlıkta, 3. sınıf öğrencileri ikna edici metinler oluşturmaya odaklanmıştır. Bir konu hakkında lehte ve aleyhte olan gerekçeleri 

söyleyebilir ve yazabilirler. Öğrenciler, destekleyici kanıtlarla nasıl gerekçe geliştireceklerini ve gerekçelerini desteklemek için güçlü 

kipsel (öne sürülen düşünce) sözcükleri nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar.  Okuma dersinde, bilinmeyen kelimelerin anlamlarını 

çözmek için bağlam ipuçları stratejisini kullanmayı öğrendik.  Öğrenciler ayrıca, gerçekten zevk aldıkları, 'kedi ve köpek yağmuru' 

veya 'bir kol ve bir bacak ödedim' gibi deyimleri yorumlamaya odaklanıyorlar. 

 

 

  

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde, öğrenciler sayıları çarpmak için stratejiler geliştiriyorlar.  Çarpma problemlerini çözmelerine yardımcı olacak 

stratejiler olarak dizileri, eşit grupları ve tekrarlanan toplamayı kullanıyorlar. Öğrenciler 3B (Boyutlu) şekillerini oluşturmaya 

başladılar.   

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde, 'Bizi sağlıklı tutan nedir?' konusunun son aşamasındadırlar.  Öğrenciler sosyal, fiziksel ve yaşam tarzı seçimleri 

olmak üzere 3 konu etrafında bilgilerini paylaşan projeler tasarladılar ve oluşturmaya  başladılar.  Öğrenciler, diğer insanlara nasıl 

sağlıklı olabilmeyi öğretme konusunda kendi seçimlerini yaptılar.  Bazı öğrenciler masa üstü oyunları, videolar, hikayeler, posterler 

ve şarkılar yaratıyor.  Önümüzdeki hafta boyunca öğrenciler projelerini izleyicilere sunma ve projeleri hakkında geri bildirim alma 

fırsatına sahip olacaklar. 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin her gün yanlarında bir şapka, su şişesi ve maske getirmeleri gerektiğini unutmayınız.  Her gece kitap okuyunuz, heceleme 

kelimelerinize çalışınız ve ödevlerinizi tamamlayınız. 
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OKURYAZARLIK   

Okuma dersinde,  olayları ve fikirleri öğreniyoruz.  Öğrenciler, farklı ikna edici metinlerdeki gerçek olayları  ve 
görüşlerini doğru bir şekilde bulmak için okumaya ve araştırmaya teşvik edilir.  Yazılı olarak, öğrenciler fikir 
beyanlarını, argümanlarını ve sonuçlarını geliştirerek, ikna edici metinler yazmayı öğreniyorlar.  Son aşamada 
olan ikna edici yazılarını yayınlamak için, yazılarında ve düzenlemelerinde kullanmak için, ikna edici özellikleri 
araştırıyorlar. 
 
MATEMATİK 

2 adımlı fonksiyon makineleri (2 step function machines) kullanarak sayı dizilerini keşfetmeyi öğreniyoruz. 
Öğrenciler toplama, çarpma ve çıkarma stratejilerini içeren çoklu kuralları uyguluyorlar.  Verilen veriler için bir 
grafik oluşturmayı ve bununla ilgili soruları yanıtlamak için grafikleri yorumlamayı öğreniyoruz. 
 
ARAŞTIRMA 
Bu dönem sorgulama konumuz, Bizi Sağlıklı Tutan Nelerdir?  Öğrenciler, mevcut çeşitli kaynakları kullanarak 

araştırma yoluyla edindikleri bilgiye dayalı olarak projelerini oluşturmaktadırlar.  Başarılarını kutlamak için pro-

jelerini diğer gruplarla paylaşmaktan ve daha fazla gelişim için geri bildirimde bulunmaktan keyif aldılar. 
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OKURYAZARLIK 

Okumada öğrenciler, mecazlı dilin anlamını öğreniyor, farklı mecazlı dil türlerini ve yazarın bu tür bir dili kullanmasının nedenini 

öğreniyorlar.  Ayrıca metindeki ana fikri ve yazarın metni yazma amacını öğreniyorlar. Bu stratejileri kullanarak öğrenciler, çeşitli 

metin türlerini tartışma ve analiz etme konusunda özgüven geliştireceklerdir. Öğrenciler yazılarını yazarken, modellenmiş bir 

metinin yapısını tekrar değiştirmekten başlayarak, kişilikleri göstermek için diyalogları kullanarak ve planlamaya geçiyorlar.  Ayrıca 

ilginç hikayeler, ana fikir ve destekleyici fikirler katıyorlar.  Ardından yazılarını MS Word'de yazarak hikayelerini sunuyorlar. 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde öğrenciler kesirleri adlandırmak, denk kesirleri bulmak ve kesir prob-

lemlerini çözmek için bir dizi strateji kullanmayı öğreniyorlar. Ayrıca açıları belirlemeyi ve karşılaştırmayı da öğreniyorlar. Kesir prob-

lemlerini çözmelerine yardımcı olacağından, öğrencilerin çarpım tablosunu ezberleyip, akıcılığı geliştirmeleri çok önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA 

Araştırma dersinde öğrenciler eylem planları üzerinde çalışıyorlar ve bunu tüm okula sunma sürecindedirler.  İnsanlara bedenleri, 

zihinleri ve ruhları ile ilgili sağlıklarını nasıl iyileştirebilecekleri konusunda bilgi vermek için bir eylem oluşturuyorlar.  Bazı gruplar 

basketbol maçı yapacak, diğerleri sağlıklı bir yemek günü yapacak ve bazıları meditasyon ve uykunun sağlığımız için önemini 

gösterecek. 
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OKURYAZARLIK 

Bu hafta yazı dersinde 6. sınıf öğrencileri ikna edici yazıların yapıları konusunu tamamladılar.  İkna edici 

denemelerle kullanılabilecek ikna edici taktikler hakkındaki bilgileri uygulamaya başlıyoruz.  Cevabı açık olan 

(Retorik) sorulara, kiplik (öne sürülen düşünce, teklif) kelimelerine, duygusal dile ve abartmaya odaklandık. 

Ayrıca, araştırma sorularımızla ilgili kelimelere odaklanmaya devam ettik.  Okurken, hem kurgu hem de kurgu 

olmayan metnin ana fikirlerine ilişkin bilgilerimizi geliştirmeye odaklandık. 

 

MATEMATİK 

Matematik dersinde çarpımla ilgili problemleri çözmek için bir dizi strateji uyguluyoruz. Bu hafta özellikle çarp-

ma problemlerini çözmek için bölme ve alan modelleme stratejilerini uygulamaya odaklandık.  Yazılı çarpma 

problemlerimizi çözmek için  sayıları tahmin etmeye ve yuvarlak sayılar ile ilgili bilgilere odaklandık.  Öğrenciler 

ayrıca uygun ölçü birimlerini kullanarak hacimleri hesaplıyorlar. Derse giriş etkinlikliği olarak, çarpma hakkında-

ki bilgilerini geliştirmeye odaklandık. 

 

ARAŞTIRMA 

Vücudumuzu etkileyebilecek sosyal, duygusal ve fiziksel değişimlere dayalı araştırma konusu üzerinde 

çalışmaktadırlar.  Öğrenciler, konuyla ilgili oluşturdukları belirli sorulara ilişkin bilgilerini geliştirmek için 

araştırmalar yapmaktadırlar.  Araştırma soruları, daha derin bir anlayış kazanabilmeleri için her öğrencinin bi-

reysel ilgi alanına dayalıydı.  Öğrenciler, gruplarında dersin sonunda, tüm 5. Sınıflara  sunulacak kendi Power-

Point'leri veya posterleri üzerinde çalışıyorlar. 

 

 

 

 

 



  

 1. DÖNEM, 8. HAFTA 1. DÖNEM, 9. HAFTA 

ANA SINIF A: Salma Hamdan 

ANA SINIF B: Saarim Zahra 

ANA SINIF / 1C: Dima Alui 

1 D: Zaroon Farija 

1 E: Ayah Issa 

2A: Fitema Zeynab 

2B: Mya Awais 

2C: Layin Isaac 

3A: Ayla Wafaa 

3B: Hassan  Halil 

3C: Fayza Yazan 

4A: Abdel Rahman Aayah 

4B: Sophia Aleron 

5A: Mariam Mohammed 

5B: Tuana Zain 

5C: Anaya Ali 

6A:   

6B: Hajarh Ben 

   

   

Saygı     Gurur    Güven     Azim 



 

Saygı     Gurur    Güven     Azim 

Etkileşimli İngilizce Kursu:  

2022 yılı 1. Dönemde  İngilizce dersleri Zoom aracılığı devam etti.  Dileriz ikinci dönemde derslere yüz yüze  devam ederiz. 

Ücretsiz İngilizce derslerine kaydolmak istiyorsanız lütfen 0419 475 047 numaralı telefonu arayınız veya mesaj atınız. 

Oyun Grubu: 

Oyun grubu tekrar başladı!  Oyun grubu, çocuğunuz oyun oynamaktan ve diğer çocuklarla etkileşim kurmaktan keyif alırken yeni 

insanlarla tanışmak için eğlenceli bir yerdir.  Şu anda sınırlı sayıda oyun grubunda yerimiz vardır. Çocuğunuzu oyun grubuna nasıl 

kaydedeceğinizle ilgili ayrıntılar için lütfen 0419 475 047 numaralı telefonu arayınız veya mesaj atınız. 

 

El İşi Klübü/Dikiş  – Değerli Ebeveynler, Bakıcılar ve Arkadaşlar, El-işi Klübüne katıldığınız için teşekkürler. Katılımcılar dikiş makinesi ve 

overlok kullanmayı öğrenmekten keyif aldılar.  Pantolon/etek kısaltmayı, bandana/eşarp, sevimli baykuş iğneliği ve bardak altlığı dik-

meyi öğrendiler. Bu hafta eski kot pantolonlardan güzel bir çanta yapmayı öğreniyoruz. Yeni dostluklar kurduk ve yeni beceriler ka-

zandık. Bağışlanan kumaş, iplik, eski kot pantolon vs. kullanıp kullanışlı eşyalar haline getirdik.  Kumaş, iplik ve diğer dikiş ih-

tiyaçlarının bağışlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Hepinize güzel bir tatil diliyoruz.  Bir sonraki dönem görüşmek üzere. Yeni 

katılımcıları bekliyoruz. Tülin Ulusoy – El İşi Klübü/Dikiş 

           

Kahvaltı Klübü—Sağlıklı Başlangıç: 

Kahvaltı Kulübü yeniden açıldı, Çocuklarınızın kahvaltı klübüne katılmasını istiyorsanız velilerin doldurması gereken formlarımız 

vardır.  Lütfen bu formları doldurunuz ve Toplum Binamıza veya okulumuzun ofisine iade ediniz. 

Birçok öğrencinin kahvaltı kulübüne katıldığını görmekten mutluyuz, gönüllüler öğrencilerin kahvaltısını hazırlamaya yardım etme 

konusunda büyük bir başarı göstermektedirler. 

Gönüllü olmak istiyorsanız lütfen 0419 475 047 numaralı telefonu arayınız. 

 

Oyuncak Kütüphanesi: 

Oyuncak kütüphanesi ücretsiz oyuncak ödünç almanız için açıktır.  Çocuğunuzun evde eğlenmesi için eğlenceli ve eğitici oyuncak-

larımız vardır.   Daha fazla bilgi için lütfen 0419 475 047 numaralı telefonu arayınız veya mesaj bırakınız. 

 

 

Daha fazla bilgi için, Lütfen Toplum Binası ile iletişime geçiniz. 

Tel:  9309-1181 Mob: 0419475047 






