
 

 

Ocak 18 –İlkbahar 1 

 
Sayın Veli,  
 
Herkese mutlu yıllar.Güzel bir tatil geçirdiğinizi umut ediyoruz, ve yeni yılın da aynı güzellikte olmasını 
diliyoruz. Umarιm sizler ve çocuklar için 2018 yeni yıl harika bir başlangıç olur. 
Bu yarı dönemde altı hafta var  
Geri kalan okul tarihleri aşağıdaki gibi: 
 

İLKBAHAR TATİLİ              12/02/18-16/02/18 
PASKALYA TATİLİ             02/04/18-13/04/18 
MAYIS AYI TATİLİ            28/05/18-01/06 /18 
 
Harvest Festivali 
Hasat için gıda bağışı yapan tüm ailelere teşekkür ederiz. Bir sürü yiyecek yardımı oldu, hepsi yerel 
topluluğa dağıtıldı. Nezaketiniz için teşekkür ederiz. 
 
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. 
 
Yıl sonu Partileri 
Dönem Sonu partisinde yiyecek bağışları yapan herkese teşekkür ederiz. Çocukların hepsi yemeklerini 
paylaştılar ve birlikte yemek yapmak için harika bir zaman geçirdiler. 
 
Dönem sonu Noel festivali ve Noel Kazak günü 
Bu etkinlikleri destekleyen Tiverton topluluğunda bulunan herkese teşekkür ederiz. Bu etkinliklerde 
£2000 topladık ve bu paranın tamamı Tiverton'daki öğrencilere zenginleştirme faaliyetleri sağlamak için 
kullanılacaktır. 
 
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/


 

 

 
TİVERTON’DA ETKİNLİKLER 

TARIH ETKINLIK 

08/01/18 MR NUMBERVATOR 

15/01/17 SANAT HAFTASI 

22/01/18 İNTERNET GUVENLİK EĞİTİMİ 

25/01/18 MR NUMBERVATOR 

01/02/18 MR NUMBERVATOR 

02/02/18 BİLİM MÜZESİ'NDE BİLİM UYKU GECESİ 

07/02/18 DR SZYDLO- BİLİM PİYESİ (VELİLER KATILABİLİR- ÇOCUKSUZ ) 

08/02/18 MARIE CURIE BAĞIŞLARI 

09/02/18 BÜYÜYENLERİMİZİ YETİŞTİRELİM 
 
 
REFAH VE KORUMA: 
 

 

GEZİLER: 

TARIH ETKINLIK PERSONEL/SINIF 

26/01/18 İNGİLİZ MÜZESİ 5. SINIFLAR 
  
  
 
 
 
 
 

Son Olarak, destekleriniz için teşekkür 
ediyoruz. 
Lütfen hatιrlιyalιm, 
Herhangi bir soru ya da önerileriniz 
varsa, lütfen tereddüt etmeden benimle 
temas kurunuz. 
 
Resham Mirza 
Okul Müdürü  
 
 
 
                     
 
  
 

TARIH ETKINLIK 

HER SALI KONUŞMA TERAPİSİ 

HER ÇARŞAMBA DANIŞMANLIK 

HER ÇARŞAMBA SANAT PSİKOTERAPİSTİ 

HER PERŞEMBE KONUŞMA DİLİ TERAPİSİ 

Okul formaları 

 

 
 

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 

Mavi / siyah eşofman 

Bez ayakkabı 

Blue/black tracksuit 

Plimsolls 


