
 

 

Ocak 17 –İlkbahar 1 

 

Değerli Veliler,   
Güzel bir Noel tatili geçirdiğinizi umut ediyoruz, ve yeni yılın da aynı güzellikte olmasını diliyoruz. 
Umarιm sizler ve çocuklar için 2017 yeni yıl harika bir başlangıç olur.  
Bu yarı dönemde Yedi hafta var  
Geri kalan okul tarihleri aşağıdaki gibi: 
 
ILKBAHAR TATILI                         13/02/17-17/02/17 
PASKALYA TARIHI                       03/04/17-17/04/17 
MAYIS AYI TATILI                         29/05/17-02/06 /17 
 
 
HASAT FESTIVALİ 
Hasat için gıda bağışı yapan tüm ailelere teşekkür ederiz. Bir sürü yiyecek yardımı oldu, hepsi yerel 
topluluğa dağıtıldı. 
 
Yıl sonu Partileri 
Dönem Sonu / Noel partilerinde yiyecek bağışları yapan herkese teşekkür ederiz. Çocukların hepsi 
yemeklerini paylaştılar ve birlikte yemek yapmak için harika bir zaman geçirdiler. 
 
Veli Akşam Toplantıları 
Çocuğunuz için okula devam, tutum ve ilerlemeyi sağlamak için hep birlikte çalışmamız önemlidir, 
ebeveyn / bakıcı akşamı için katılımdan dolayı memnunuz. Çocuğunuzun sınıf öğretmeni ile henüz 
görüşmediyseniz lütfen en kısa sürede bir randevu alın. 
 
Matematik Seminerleri 
Ebeveyn / bakıcı toplantılarındaki geri bildirimler, 3. Sınıfdan 6. Sınıfda kullandığımız Yükselen Yıldız 
Düzeni programından matematik kitaplarının satın alınmasına ilgi duyulduğunu gösterdi. Veliler / 
Bakıcılar, sınıflarda kullanılan hesaplama yöntemleri metodunu takdir edeceklerini belirttiler. Bayan 
Storm'dan gelen  matematik mektubuna dikkat edin, bu metin kitaplarından birini nasıl sipariş 
vereceğinizi açıklayacak ve matematik seminerleri ile ilgili tarihler de olacaktır.  

 
Tiverton Web sitesi 
Mükemmel bir web sitemiz var, lütfen sitemizi ziyaret edin okul etkinliklerine katılan öğrencilerin yeni 
fotoğraf ve videolarına bir göz atın. Sitemizde okul hakkında belgeler de var.  
www.tivertonprimary.com 
Ayrıca, Bizi @TivertonN15 de Twitter adresinden takip edebilirsiniz. 
 
Devam ve dakiklik 
Lütfen çocuğunuzun her gün ve zamanında okula geldiğinden emin olun. Böylece sunulan eğitim ve 
zenginleştirme faaliyetlerinden yararlanabilecekler. Okul sabah saat 8.55 am’de başlar ve çocukların bu 
zamana kadar okulda olmaları gerekiyor. Ҫocuklar sınıfa girdikten sonra en kısa sürede kapılar 
kapanacak. 8.55am’den sonra geç gelen çocukların  okul ofisine kayıt yapmaları gerekiyor. Bu biraz 
zaman alabilir, siz ve çocuğunuz sabırla beklemesi gerekecektir. 
 
Ücretsiz okul yemeği başvuru formları 
Eğer ücretsiz okul yemeği yardımı alıyorsanız, şimdi Hazırlık, 1. Sınıf, 2. Sınıf ‘taki Çocuğunuz 
hükümetin yeni girişiminin bir parçası olarak ücretsiz okul yemeği alsa bile lütfen ofise gelip ücretsiz 
okul yemeği formunu doldurmayı unutmayın. Böyle bir formu doldurmanız gerekiyorsa ofis personeli 
size hatırlatacaktır. Bugün itibarıyla, Pendarren çiftlik gezisi ve yıl sonu gezileri için indirimler sadece 
ücretsiz okul yemeği formunu tamamlamış olan ailelere sunulacak. Bu konuda daha fazla tavsiyeye 
ihtiyacınız olursa, benimle ya da ofisteki bir görevli ile konuşun. 
 
 
 
 
 

http://www.tivertonprimary.com/


 

 

 TIVERTON’DA ETKINLIKLER 
 

TARIH ETKINLIK PERSONEL 

HER PAZARTESI BILIM TED CASEY 

HER SABAH (8.30 -9.30) VE 
OKUL SONRASI 
(3.45-4.45 PM) 

MATEMATİK ÖĞRETİMİ 6 SINIFLAR 
ICIN 

RADHA 
SPRATT 

HER PAZARTESI 2.30-3.30 EŞ MEDİATATÖRLÜK EĞİTİMİ KIM STANILAND 

WB 16/01/17 SANAT HAFTASI 1-6 SINIFLAR 

17/01/17 GRAMMAR KIZLARIN GOSTERISI 1-6 SINIFLAR 

23/01/17 ITFAIYE 2/5 SINIFLAR 

27/01/17 RE GUNU 1-6 SINIFLAR 

03/02/17 BUYUYENLERIMIZI YETISTIRELIM TUM OKUL 

07/02/17 GUVENLI INTERNET GOSTERISI X2 – 
ORTA VE ST SINIFLAR 

DISARIDAN 

09/02 /17 MARIE CURIE GUNU LS  

 
 
WELLBEING/SAFEGUARDING: 
 

 
  
VELI HAFTASI 
 

TARIH ETKINLIK PERSONEL 

WB 30/01/17 Okulda Ebeveyn / bakıcılar Tüm sınıflar 

31/01/17 MATEAMTIK SEMINERI-
INGILIZCE 

LS 

01/02/17 MATEAMTIK SEMINERI-
TURKCE 

LS/HY 

02/02/17 MATEAMTIK SEMINERI-
LEHCE 

LS/SS 

 
 

Son olarak… Sürekli bizlere destek 
veren tüm velilerimize teşekkür ederiz. 
Herhangi bir sorunuz, endişeniz ya da 
önerileriniz varsa okul personeli ile 
temas kurmaktan çekinmeyin. 
 
 
Resham Mirza 
Okul Müdürü 
  
 
 
 
                     
 
  
 

TARIH ETKINLIK PERSONEL 

HER SALI KONUŞMA DİLİ TERAPİSİ MICHAEL OCONNELL 

HER CARSAMBA DANIŞMANLIK JO MOON 

HER PERSEMBE AILE DESTEK ҪALISANI LA TOYA HENRY 

30/01/17 DİŞ HASTALIKLARI TARAMASI R& Y1 NHA 

Okul forması 

 

 
 

Beyaz Gömlek / Polo bluz 

Lacivert kazak / Hırka 

Gri Pantolon / Etek / Pinafore Elbise 

Siyah / gri / mavi / beyaz çorap / tayt 

Siyah / gri / lacivert / beyaz 

başörtüsü 

 

  PE (Spor) Kiti 

Siyah / mavi sort 

Beyaz tişört 


