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SAYI: 06-30 NİSAN 2018

23 Nisan’ı
Coşkuyla
Kutladık

20.04.2018 tarihi öğrencilerimizin iki heyecanı bir arada yaşadıkları çok mutlu bir gün oldu. 23
Nisan şenliklerinde doyasıya eğlenen öğrencilerimiz ve velilerimizle
karne töreni yaparak günü noktaladık. Güne konferans salonunda
yapılan resmi törenle başladık.
İlerleyen dakikalarda öğrencilerimizin hazırlamış olduğu sürpriz
programları hem misafirlerimize
sergilediler hem de öğrencilerimiz
bayramı doyasıya kutladılar.

Öğrencilerimiz atık malzemelerden hazırlamış oldukları kıyafet ve aksesuarlarla velilere defile yaptı.
Ayrıca öğrencilerimiz pamuk şeker, patlamış mısır alışverişleri ve resim öğretmenimiz tarafından yapılan yüz boyama ile
eğlencenin doruğuna ulaştı.
Müzik öğretmenimiz eşliğinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizden oluşan koromuz izleyenleri büyüledi.
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SATRANÇ TURNUVASINDA BAŞARI

B

eylikdüzü İlçe
Okul
Spor
Şenlikleri
20172018 Satranç Turnuvası’nda Minik
Erkekler ve Minik
Kızlar Satranç Takımlarımız büyük
başarı göstererek
İlçe 2. si olmuşlardır. Öğrencilerimizle gurur duyuyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

Türkiye 23. Zekâ Oyunları Yarışması

1-C Deniz Kerem Erişir

İNGİLİZCE

3-B Emre Karan Sağlam

SAT Sınavına Öğrenci
Hazırlıyoruz

S

AT sınavı eğitim hayatını yurt dışında
devam ettirmek isteyen, özellikle Amerika’da okumak isteyen öğrencilerimizin
hazırlandığı bir sınavdır. Sınavın amacı öğrencilerimizin yurt dışında eğitim alabilecekleri yeterliliğe sahip olduğunun ölçülmesidir.
Bu sınav için en önemli kriter okulumuzda verilen ‘UPPER İNTERMEDİATE’ seviyede dil
bilgisidir. 12. sınıf öğrencilerimizden İSMET
ÖNCÜ ve KAZIM ORBAY AKKAN SAT sınavında göstermiş oldukları yüksek başarıdan ötürü Dünyanın en iyi üniversitelerinden yüksek burs oranı ile kabul görmüşlerdir.
Onlar hedeflerine doğru adımlarla ilerlediler
şimdi sıra sizde!...

4-A Ayşe Umay Bahçıvan

T

ürkiye Zeka Vakfı tarafından
düzenlenen ve MEB, ODTÜ ve
TÜBİTAK tarafından desteklenen
Türkiye 23.Zeka oyunları yarışması 15 Mart 2018 tarihine kadar sürdü. Okulumuzdan dört öğrencimiz
eleme sınavını geçerek yarı final sınavına girmeye hak kazandı.

4-B Zümrüt Deniz Şaybak

Öğrencilerimiz 06.04.2018-09.04.2018 tarihleri arasında da
yarı final sınavına katıldı. Öğrencilerimizden Zümrüt Deniz Şaybak
ve Emre Karan Sağlam yarı finalist olmalarından ötürü sertifikalarını törende alarak hepimizi gururlandırdılar.
Açıklanan sınav sonuçlarına göre Deniz Kerem Erişir ve
Ayşe Umay Bahçıvan isimli öğrencilerimiz final sınavına ve ödül törenine kalmaya hak kazandı. 13.05.2018 tarihinde yapılacak büyük
final sınavı için her iki öğrencimize de başarılar diliyoruz.

