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EYLÜL AYI VELİ BÜLTENİ 

Merhaba! 

Yine, yeni, yeniden birlikte olmanın coşkusu ve heyecanıyla bir aradayız. 

 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında da 

sağlıkla, mutlulukla, oyunlarla, şenliklerle, yeni dostluklar ve kalıcı öğrenmelerin 
gururuyla büyümek hedefimiz.  

Biz sizinle bu yola çıkmaktan mutlu ve heyecanlıyız.  

Marmara Ailesine Hoşgeldiniz.... 

 

Marmara Anaokulunda Bir Gün… 

Çocuklarımız okula geldiklerinde öğretmenleri tarafından karşılanır. Sınıflarında 
serbest zaman etkinliği ile oyun oynayarak güne başlayan öğrencilerimiz saat 
09:00’da hep birlikte kahvaltlarını yapmak için yemek salonuna geçerler. Daha sonra 
öğretmenleri rehberliğinde sınıflarında toplanan öğrencilerimiz haftalık 
programları doğrultusunda branş derslerini, anadili etkinliklerini, deney, drama, 
bilim günü, matematik ve kavram çalışmalarını yaparlar. Saat 12.00’de okulumuzun 
mutfağında hazırlanan, çocuklarımızın damak tadına uygun, besleyici öğle yemeğine 
geçilir.  Yemek sonrası günlük aktivitelerimize devam edilir. Günün yorgunluğu Saat 
15.00’te hazırlanan meyveler, lezzetli çörekler, kurabiyeler veya pastalar yenilerek 
atılır. İkindi kahvaltısı yapan çocuklarımızla yeni bir okul gününde görüşmek üzere 
eve dönüş hazırlığına geçilir… 
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Marmara’da İletişim… 

Sağlıklı iletişimin önemine inanan okulumuz, günlük olarak 
haberleşmeyi “İletişim Defteri” ile sağlar. Çocuklarımızın 
çantasında bulunan iletişim defteri, sizlerle haberleşmemiz 
açısından önemlidir.  

Velilerimiz; eğitim-öğretim ve çocuklarımız ile ilgili her konuda 
yönetim kadromuzla, rehberlik servisimizle ve sınıf öğretmenleriyle 
randevu alarak ayrıca branş öğretmenlerimizle belirlenmiş olan gün 
ve saatlerde görüşebilirler.  

Marmara’da Ulaşım 

Okula servis aracılığıyla gelen öğrencilerimize, emniyet kemeri 
kontrolleri yapan ve servisin genel düzenini sağlayan hosteslerimiz 
eşlik eder.  Çocuklarınızın serviste gereğinden fazla zaman 
geçirmemesi için servisleri bekletmemenizi önemle rica ederiz. 

Çocuğunuz servis kullanmıyorsa, anne ya da baba dışında farklı bir 
kişi tarafından okuldan alınacaksa ya da servis kullanıyor ve o gün 
servise binmesini istemiyorsanız ikindi kahvaltısı saatinden önce 
mutlaka okula bilgi vermeniz gerekir.  

               Çocuklar önceden okula bildirilmemiş kişilere kesinlikle teslim edilmeyeceklerdir!!                
   
Marmara’da Sağlık... 

Okulumuz bünyesinde tam donanımlı revirimiz, sağlık ocağımız 
ve 24 saat hazır bekleyen ambulansımız bulunur. Çocuklarımıza 
gerekli hallerde ilk müdahale mutlaka ailelerine haber verilerek 
yapılır. Özel durumları olan ve alerjik bünyeye sahip 
çocuklarımızın bilgilerini ilk günden sınıf öğretmenleri ile 
paylaşmanızı önemle rica ederiz. Ayrıca çocuklarımızın hastalık 
dönemlerini evde dinlenerek geçirmeleri okulun genel sağlık 
gereksinimi için önemlidir. Hastalık dönemi sonunda 
öğrencilerimizin varsa kullanması gereken ilaçların bilgilerini 
mutlaka iletişim defterinde belirtmeniz gerekir.  
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Marmara’da Beslenme... 

Okulumuzda yemeklerimiz, aşçılarımız tarafından okul 
mutfağımızda yapılır. Menümüz öğrencilerimizin günlük besin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanır. Öğretmenlerimiz 
rehberliğinde öğrencilerimiz her yemekten en az dört çatal ya da 
dört kaşık yemeye teşvik edilir. Yemek listelerimiz her ayın 
başında velilerimize gönderilir.  

Marmara’da Tanıtımlar… 

Büyük grup öğrencilerimizle her ay bir “ülke”nin tanıtımı planlanır. 
Çocuklarımız tanıyacakları ülkeye ait materyalleri çevrelerinden 
araştırarak getirir ve sınıfta bir köşe oluşturulur. Tüm büyük grup 
öğrencilerimizle okulumuzun konferans salonuna gidilerek 
öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde o ülkeye 
ait bilgi ve resimler paylaşılır. Ayrıca öğrencilerimizin hazırladığı 
kostümlü gösterilerle ülke tanıtımımız tamamlanır. 

Orta grup öğrencilerimizle her ay bir “meslek” tanıtımı planlanır. 
Çocuklarımız tanıyacakları mesleğe ait materyalleri çevrelerinden 
araştırarak getirir ve sınıfta bir köşe oluşturulur. Tüm orta grup 
öğrencilerimizle okulumuzun konferans salonuna gidilerek 
öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde o 
mesleğe ait bilgi ve resimler paylaşılır. Ayrıca öğrencilerimizin 
hazırladığı drama ve gösterilerle meslek tanıtımımız tamamlanır. 

Küçük grup öğrencilerimizle her ay bir “hayvan”nin tanıtımı 
planlanır. Çocuklarımız, tanıyacakları hayvan hakkında araştırma 
yaparak getirdikleri resim ve bilgileri sınıftaki arkadaşları ile 
paylaşır.  

* Her ay tüm yaş gruplarındaki öğrencilerimizle okulumuzun konferans 
salonunda  “belgesel ve sinema” izlenir. Gösterimi yapılması planlanan 
görseller okulumuzun rehberlik birimi tarafından önceden incelenir. 
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Marmara’da Kıyafet... 

Çocuklarımız okula kendilerini rahat hissedecekleri kıyafetle gelirler. 
Çocuklarımızın yedek kıyafetleri bir takım sınıf dolaplarında, bir takım çantalarında 
bulunur. Eve yolladığımız her bir yedek kıyafetin yerine, yenisini ertesi gün okula 
göndermenizi önemle rica ederiz. 

Marmara’da Doğum Günü... 

Bir yaş daha büyümenin mutluluğunu yaşayan çocuklarımız, doğum 
günlerini okul arkadaşları ile kutlarlar. Okulumuz mutfağında 
hazırlanan lezzetli doğum günü pastası ile o ay doğan tüm 
çocuklarımız yeni yaşlarına arkadaşları ile eğlenerek adım atarlar. 

Marmara’da Özel Günler... 

Okulumuzda her ay öğrencilerimizle birlikte düzenlediğimiz şenliklerimizde eğitici, 
keyifli ve bol eğlenceli zamanlar geçirilir. Şenlik kapsamında kostümler, müzikler, 
danslar ve gösteriler hazırlanır ayrıca özel günlerle ilgili olarak okulumuza davet 
ettiğimiz konuklarımız çocuklarımızla tanışarak günün anlam ve önemine ait 
konuşmalar yapar, keyifli sohbetlere imza atarlar. 

Marmara’da Etkinlikler... 

 Okulumuzda her hafta deney, drama, matematik etkinlikleri ve bilim günü 
çalışmaları yapılır. Deney ve bilim günü çalışmalarımızı bilim sınıfımızda,  
araştırmalarımız ve keyifli hikaye saatlerimizi de anaokulumuzun kütüphanesinde 
gerçekleştirilir. 

 

 21 Eylül Cuma günü okulumuzda yapılacak olan “Hoşgeldin Partisine” kendini 
rahat ve iyi hissetdeceğin kıyafetle gelebilirsin! 

 
 

 
   

 

 

 
 


