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Merhaba, 

Yine bir ilk bültenle bu seneki yolculuğumuz başlıyor. Özlemle çocuklarımıza kavuşurken, bu ilk günler boyunca 

okulumuza yeni başlayan çocuklarımızla da birbirimizi yakından tanımaya çalıştık. Halen onların neyi sevip 

sevmediklerini, neye ne zaman kızabileceklerini, oyuncaktan yemeğe, etkinlikten el becerisine kadar tercihlerini 

öğreniyoruz. Bu ipuçlarıyla yola çıkarak onlar için en doğru hedefleri saptayıp, bu yönde çalışmalarımızı 

yoğunlaştırıyoruz. Artık sınıflarımızda arkadaşlarımızla birlikte günlük eğitim programımızı uygulamaya başladık.  

MEF Bülten bizim haberleşme aracımız. Okulca yaptıklarımızı, MEF’te yaşadıklarımızı her ay ulaştıracağımız bu 

bültenle takip edebilirsiniz. Temel bilgi akışı bülten yolu ile olacağından bülteninizin size ulaşıp ulaşmadığına dikkat 

etmenizi ve mutlaka okumanızı rica ediyoruz.   

Yine her hafta sonu göndereceğimiz Cuma Mektupları da diğer haberleşme aracımız. Haftalık etkinliklerimizi, eğitsel 

programımızı, gezi, ödev vb. her cuma akşamı gönderilecek olan mektuplarımızdan izleyebilirsiniz. Mail ve cep 

mesajlarınızı da mutlaka kontrol ediniz.  

Ayrıca Google Classroom üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Halen şifre almamış ya da kullanmada sorun yaşayan 

velilerimiz, Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz  Merve Akmercan veya bizlerle iletişime geçebilirler.  

Aslen tüm duyuru, bülten ve mektuplar şifrelerinizle ulaşabileceğiniz Google Classroomlarda da sürekli mevcut 

olacaktır. 
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MEF Bültenimizde, tüm sınıflarımızın etkinliklerini takip edebileceğiniz Aylık Etkinlik Takvimi, Aylık Menü ve 

rehber öğretmenimizin hazırladığı bir Rehberlik Köşesi yer alacaktır. 

Ekim Takvimi  ilişikte ve bir çok etkinliğin planlandığı yoğun bir ay olacak.  

Bu ayın Rehberlik Köşesinin konusu ise “Öz Yönetim”, faydalanacağınıza inanıyoruz. 

Kış Okulu etkinliklerimize devam eden öğrencilerimizin velilerinin , öğrencinin etkinliğe  katılamayacağı günlerde 

etkinlik öğretmenleri ve bizlere de bilgi vermesi çocukları takip etmemiz açısından kolaylaştırıcı olacaktır.  

Son hafta ise en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı’mızın  kutlama  haftası, 94 yıl önce ulusça Atatürk’ün 

önderliğinde  çıktığımız yolda gururla yürümeye devam ediyoruz.  Cumhuriyetin kazanımlarını öğrenmek, öneminin 

farkına varmak,  Atatürk’ü tanımak ve anlamak adına,  özellikle büyük yaş çocuklarımızın katılımlarıyla etkinliklerin 

yapılacağı bir hafta olacak.  26 Ekim Perşembe günü anaokulumuzda tüm çocuklarımızla bir Cumhuriyet Bayramı 

Partisi  yapacağız. 29 Ekim Pazar günü ise hazırlık sınıflarımız bir  Cumhuriyet şarkısıyla Okul Korosu’na eşlik 

edecekler.   Ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız.  

En büyük bayramımızı  kutluyor, tüm ulusumuza huzurlu ve barış içinde bir gelecek diliyoruz. 
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