
 

 

***ÖNEMLİ HATIRLATMALAR*** 

 

KİTAP GÜNÜ 

Çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmak amacı ile sınıflarımızda kitap köşesi 

bulunmaktadır. Çocuklarımız serbest zamanda bu kitaplardan yararlanmaktadır. Ayrıca 

çocuklarımız her Pazartesi günü evlerinden seçtikleri kitaplarını etiketleyerek okula 

getirebilirler. Amacımız kitaplara karşı ilgiyi artırmak, paylaşma ve sorumluluk duygusunu 

geliştirmektir. Haftanın son günü kitaplar evlere geri gönderilmektedir. 

YAP-BOZ  (PUZZLE) PARTİSİ 

Çocuklarımız her ay belirlenen tarihlerde evlerinden kendi seçtikleri yap-bozu okula 

getirebilirler. Çocuklarımızın arkadaşlarıyla birlikte akıl yürütme, beraber karar verme, sosyal 

iletişimi güçlendirme amacıyla yapılacak olan yap-boz partimizde öğrencilerimizin hem keyifli 

vakit geçirmeleri planlanmakta hem de paylaşmanın ve birlikteliğinin önemini kavratılmaya 

çalışılmaktadır. 

SİNEMA GÜNÜ 

Okulumuzda haftada bir gün sinema izlenmektedir. Okulumuzda bulunan çizgi 

filmlerimiz patlamış mısır eşliğinde yenilerek öğrencilerimizin hoşça vakit geçirmeleri 

sağlanır.  

OYUNCAK PARTİSİ 

Çocuklarımız her ay belirlenen tarihlerde evlerinden kendi seçtikleri oyuncakları (çok 

küçük parçalı olmayan) okula getirebilirler. Grup içinde arkadaşları ile paylaşarak oynadıkları 

oyuncakları gün sonunda tekrar evlerine getireceklerdir. Okula silah ve kılıç tarzında oyuncak 

gönderilmemesi rica olunur. 

ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ 

Sağlıklı iletişimimizin kopmaması için siz velilerimizin adres ve telefon değişikliklerini 

zamanında okulumuza bildirmesi, adres güncelleme formlarını doldurup okula geri  
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göndermesi gerekmektedir. Ayrıca, veli dışında çocuğumuzu okuldan alacak kişi hakkında 

daha önceden okula bilgi verilmesi ve gelen kişinin kimlik kontrolü için kimliği ile gelmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde çocuğunuz teslim edilmeyecektir. 

 

SAĞLIK 

Viral enfeksiyonların yayılımını engellemek için ateşli ve hastalık belirtileri gösteren 

öğrencilerimizin teşhis konulup, doktor onayı alınana kadar okula gönderilmemesi 

gerekmektedir. Ekte yer alan ilaç uygulama formu, gönderilecek her yeni ilaçla birlikte 

eksiksiz bir şekilde doldurularak okula gönderilmelidir. Aksi takdirde kesinlikle öğrencimize 

herhangi bir ilaç verilmeyecektir. 

SERVİS 

Öğrencilerimizin servis ile ulaşımlarında herhangi bir gecikme olmaması nedeni ile 

sabah saatlerinde servisi hazır olarak apartman içinde beklemesi, akşam saatlerinde ise 

öğrencimizi karşılayacak kişinin servis saatinde aşağıda beklemesi önemle rica olunur.  

Herhangi bir nedenle o gün servis kullanmayacak öğrenci için okul idaresine ve servis 

görevlisine en geç saat 15.00 e kadar haber verilmesi gerekmektedir.  

 Servis değişikliği yapacak öğrencimiz için istek ve bilgilerinizi en geç saat 15.00’e kadar 

erselseyhan@denizati.net ve veda@denizati.net adresine mail atmanız gerekmektedir. 

Gösterdiğiniz duyarlılık için şimdiden teşekkür ederiz.       

TATİL GÜNLERİ 

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacaktır. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecektir. 

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacaktır. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 
gün) 

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacaktır. 

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecektir. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 
9 gün) 

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık 
yaz tatiline girilecektir. 

Okulumuz resmi tatiller ve İstanbul Valiliği’nin belirlediği tatiller haricinde açıktır. 
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SİZDEN RİCAMIZ… 

Sevgili Velimiz, 

Denizatı Öğretmenleri olarak bizler işimizi en iyi şekilde, sevgiyle yapıyoruz. Emeğimize saygı 

duyduğunuzu biliyoruz. 

Denizatı Okullarının prensibi olarak özel günlerde (bayramlar, yılbaşı, öğretmenler günü, 

anneler günü vs.) hiçbir şekilde hediye kabul etmemekteyiz. İçten bir teşekkürünüz, 

çocuklarımızın bizlere sevgiyle sarılması, verdikleri öpücükler bizler için en değerli hediyeden 

daha anlamlıdır. Bizlere bu konuda yardımcı olacağınızı biliyoruz. Göstereceğiniz özen için 

şimdiden teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÜTFEN UNUTMAYALIM! 

 Öğrencilerimize ait kıyafetlerin tümüne karışıklık olmaması için koyu renk tekstil 

kalemi ile (silinmeyen) isimlerinin yazılması ya da işlenmesi gerekmektedir. 

 Okul içinde giyilecek ayakkabıda tercihimiz bağcıksız spor ayakkabısı tarzında 

olanlardır. 

 Öğrencimizin okula gelemeyeceği günlerde okul idaresini mail ya da SMS ile haberdar 

etmeniz rica olunur. 

 Öğrencimizi ebeveynleri dışında biri okuldan alacaksa gün içinde bize kimin 

alacağını bildirmeniz gerekmektedir. Öğrenciyi alacak kişinin kimlik kartıyla gelmesi 

güvenlik açısından zorunludur. 

 Okul çantasının içine bir takım iç çamaşırı ve bir takım kıyafet –çorap konması 

gerekmektedir. Daha küçük olan fermuarlı kısım ise haberleşme amaçlı kullanılır. 

Lütfen akşamları bu kısmı kontrol etmeyi unutmayın! Biz de sabahları kontrol etmeyi 

unutmuyoruz. 

 Öğrencilerimizin kirlenen kıyafetlerinin konulabilmesi için çantalarında 1 adet isim 

yazılı bez çanta bulundurulması gerekmektedir. 

 Okula gelirken öğrencilerimizin takı ( küpe, bilezik vb.gibi), para vs. şeyleri 

getirmemesini rica ediyoruz. 

 Öğrencilerimizin hasta iken evde dinlendirilmesi diğer çocukların sağlığı açısından 

önemlidir. 

 Öğrencilerimizde oluşan bulaşıcı hastalık durumlarında okula bilgi verilmesi diğer 

ailelerin haberdar edilebilmesi için gereklidir. 

 Okulumuzda ilk dönem ve ikinci dönem olmak üzere size verilen tarihler arasında 

iki kez veli toplantısı yapılmaktadır. Bunun dışında yaşadığınız sorun ve özel 

durumlarla ilgili görüşme talep edebilirsiniz. 

 

Kullanmadığınız süslü giysiler, abartılı aksesuarlar ve kostümlerin drama köşemizde ya 

da oyunlarımızda kullanılmak üzere okula göndermenizi rica ediyoruz. Ayrıca sanat 

etkinliklerinde kullanmak üzere artık materyal de ( kumaşlar, kutular, kapaklar, kurdeleler, 

boncuklar, düğmeler, paket kâğıtları vs.) biriktirip gönderirseniz seviniriz. 

 

 

 


