
OKULUMA
MEKTUBUM VAR !
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H İ G H L İ G H T S  F R O M  T H E  P R E V İ O U S  M O N T H

HER ÇOCUK ÖZELDİR 

     B�rb�r�m�zden ayrı kaldığımız bu dönemde
hep�m�z okulumuzu çok özled�k. Bu süreçte
çocuklarımız okulla �lg�l� hayaller�n�, evde
yaşadıklarını res�mle ve mektupla b�zlere
anlatmak �sted�ler. Onların hayaller�n�,özled�kler�n�
paylaşmaları b�z�m �ç�n paha b�ç�lemez. Hayd�! hep
b�rl�kte mektupları okuyup res�mler�n� �nceleyel�m.

 

SINIFLAR 
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2. SINIF
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C H A R L İ E  C H A P L İ N

"TEBESSÜM, KANA EN
HIZLI KARIŞAN
İLAÇTIR."

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM ,

Okulumu ve s�z öğretmenler�m� çok özled�m
arkadaşlarımı da çok özled�m. B�r sabah
uyandığımda bu v�rüs hastalığının b�tmes�n�
�st�yorum. Ben evde sürekl� boyama yapıyorum.
En çok kaşık oynuyorum. Annemle yemek
yapıyorum. Yılmaz öğretmen�n bana verd�ğ�
k�tapları okuyorum. Okula geld�ğ�m gün
arkadaşlarımla sandalye kapmaca oynamak
�st�yorum. S�z�n de hasta olmamanız
�ç�n dua ed�yorum. S�z� ve okulumu çok
sev�yorum. En kısa zamanda gelmek
�st�yorum.
  
                                          Tusem ÇAM 1/A

 

Sevg�l� Tusem, 
Okulun ve öğretmenler�n de sen� çok özled�ler.
Y�ne B�rl�kte  ders çalışacağımız , ödev
yapacağımız  , İng�l�zce ders�nde oyunlar
oynayacağınız zamanları ve odamda küçük
sırlarımızı paylaşacağımız günler�n
gelmes� �ç�n çok sabırsızlanıyorum. B�r sabah
uyandığımızda bugünler geçm�ş
olacak ama bunun �ç�n sağlığımıza d�kkat
etmem�z, b�razcık  daha b�rb�r�m�z� özlemem�z
gerek�yor. Okula döndüğümüzde �se Yılmaz
Öğretmen’e okuduğun o güzel  k�taplardan
kes�nl�kle bahsetmel�s�n .



Sevg�l� Med�ha Öğretmen�m ,
 
Öncel�kle sen� çok sev�yorum. Bu tedb�r süres�nce
evde kaldım genell�kle ders çalıştım matemat�k
yaptım bahçede arkadaşlarımla oyunlar
oynuyorum. İng�l�zce tekrarlarımı yapıyorum.
Okulun �lk açıldığı gün saklambaç oynamak
�st�yorum. Arkadaşlarıma onları çok özled�ğ�m�
söylemek �ster�m. Ayrıca s�z öğretmenler�m� de
çok özled�m okulun açılmasını dört gözle
bekl�yorum. En kısa zamanda arkadaşlarımla ve
s�zlerle görüşmek d�leğ�ye
                                Zeynep İnc� GÜNER 5 YAŞ

M İ G N O N  M C L A U G H L İ N

“GERÇEK EĞLENCE
İHTİMALİ YALNIZCA
ÇOCUKLARIN TOPLANDIĞI
BİR YERDE MÜMKÜNDÜR.” 

SEVGİLİ DESTAN ,

Ayrı kaldığımız bu süreçte tüm
öğretmenler�n  olarak gülen gözler�n�
çok özled�k. Okulumuzun
hemen bahçes�nde parkımız var ya söz
sana okulun açıldığı �lk gün
arkadaşlarınla b�rl�kte zamanın nasıl
geçt�ğ�n� anlamadan doya doya oyun
oynayacağız. Ş�md� 18 m�lyon çocukta
sen�n g�b� evde vak�t geç�r�yor tekrar
b�rb�r�m�ze kavuşmak �ç�n
sabırsızlanıyoruz
 
                            Destan ÜNLÜ 4 YAŞ.
                          
 
 
                   

 

Sevg�l� Zeynep İnc� ,
B�l�yorsun k� b�z�m okulumuzun bahçes� çok büyük
orada tem�z havayla b�rl�kte ders de yapab�l�r�z.
Matemat�k ders�nde toplama �şlemler�n�,  mesela 
ağaçlarımızdak� yen� olmuş kayısılardan yapab�l�r�z.
Ne ders�n çok güzel olmaz mı ? Sana söz okula
döndüğümüzde hep beraber bol bol vak�t
geç�receğ�z hatta saklambaç da oynayacağız. Bu
ayrı kaldığımız süreçte sen� çok özled�k Zeynep İnc�.



Sevgili Ela, 
Kurabiye dedin , bak nasıl da canımız istedi.
Okula döndüğümüzde inşallah hep birlikte
bahçemizde güneş ışığı gözlerimizi
kamaştırırken kurabiyelerimizi yeriz . Pandemi
sürecinde kuzenlerinle birlikte olmana çok
sevindik . Okulun açıldığı ilk gün kalem
kutularımızı mikrofon yapıp müziği açacağız
,dans edeceğiz . 
Seni çok özledik Ela.

 

NE GÜZEL SÖYLEMİŞ ŞAİR;
GÜLMEYİ ÇOCUKLAR İCAT
ETTİ, BİZLER TÜKETİYORUZ.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM ,

Kuzenler�mle b�rl�kte kurab�ye yaptık beraber
sess�z s�nema, saklambaç, yakar top ve buna
benzer b�rkaç oyun oynadık. Kuzen�m okuma
yazma b�lmed�ğ� �ç�n ben öğretmen olup ona
alfabey� öğret�yorum. Akşam ders b�tt�kten
sonra an�masyon f�lm� �zl�yoruz ve popcorn
y�yoruz. Bu süreçte bol bol k�tap okuyorum ,
dersler�m� yapıyorum. Okulumu ,öğretmenler�m�
ve sınıf arkadaşlarımı çok özlüyorum. Okulun �lk
günü arkadaşlarımla şarkı söyley�p dans etmek
�st�yorum s�zler� çok özlüyorum.  
 
                                                  Ela KABAL 2/B

 

Hayatın en öneml� dönem�d�r çocukluk,
ne kadar saflık , sevg� ve sıcaklık varsa
heps� çocuklardadır.



“Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar
oynar.”
 
Bugünün küçükler� yarının büyükler�. 
Çocuklar mutluluk , çocuklar umuttur. 
 
Güneşl� günler, yüzler�nde güneşler
açan çocuklara bağlıdır.
 
 

 

ÇOCUK GİBİ DÜŞÜNMEK,
ÇOCUK GİBİ GÜLMEK, BİR
ÇOCUĞU ÇOK DEĞERLİ
BİR CEVHERİ İŞLER GİBİ
MİLİM MİLİM İŞLEMEK.

SEVGİLİ DİLARA,

Okulumuzu çok özled�k değ�l m� ?
Yağmur yağdıktan sonra
çamurla oynuyorduk , öğrend�ğ�m�z �lk
harfler�n heyecanıyla ne zaman
okuyacağız, d�ye heyecanlanıyorduk.
Okulların açıldığı �lk gün b�z�m en mutlu
günümüz olacak D�lara.
 B�r an önce kavuşmak
�ç�n sabırsızlanıyoruz. Sen� çok özled�k.
 
                     D�lara CANDEMİRLER 1/A

 



Dünyayı verel�m çocuklara h�ç değ�lse b�r
günlüğüne
Allı pullu b�r balon g�b� verel�m oynasınlar
Oynasınlar türküler söyl�yerek yıldızların
arasında
Dünyayı çocuklara  verel�m
Kocaman b�r elma g�b� verel�m sıcacık b�r
ekmek somunu g�b�
H�ç değ�lse b�r günlüğüne doysunlar
B�r günlük de olsa öğrens�n dünya arkadaşlığı
Çocuklar dünyayı alacak el�m�zden 
Ölümsüz ağaçlar d�kecekler
 

 

DÜNYAYI VERELİM
ÇOCUKLARA

SEVGİLİ PINAR, 

Bu süreçte yorulmayı da özled�k Pınar.
Öğretmenler �ç�n okul, öğrenc�
sesler�yle anlam kazanıyor. B�r an önce
yüz yüze eğ�t�m yapmak
�ç�n heyecanlanıyoruz. Pandem� sürec�
geçt�kten sonra doya doya oyun
oynayıp güleceğ�z Pınar. Seneye 23
N�san’ı coşkuyla hep b�rl�kte
kutlayacağız.
                             Pınar KAYNAK 1/B

 



Sevg�l� Defne ,
Uzaktan eğ�t�m sürec�nde kend�ne
eğlencel� etk�nl�kler bulman b�z� çok
mutlu ett�. Hatırlıyor musun? Okulun �lk
günü 2. Sınıfa geçmen�n verd�ğ�
heyecanla ş��r okumuştunuz. Ne güzel
zamanlardı. Ş�md� okul açıldığında daha
coşkulu, mutlu b�r şek�lde ş��r�m�z� hep b�r
ağızdan okuyacağız.
Sen� çok özled�k Defne…

N E İ L  P O S T M A N .

ÇOCUKLAR,
GÖREMEYECEĞİMİZ BİR
ZAMANA
GÖNDERDİĞİMİZ,
CANLI MESAJLARDIR.

SEVGİLİ
ÖĞRETMENİM

Uzaktan eğ�t�m sürec�nde ödevler�m�
ve annem�n aldığı soru bankasını
yaptım. B�raz oyun ve masa ten�s�
oynadım. B�raz da telev�zyona
baktım. En öneml�s� 23 N�san’a
süslemeler yaptım. Okulumu ,
arkadaşlarımı ve öğretmen�m� özled�m.
                         
                     Defne BAHAT 2/B

 

09/09/2019 (okulun �lk günü )



 

P A U L H O  C O E L H O

EĞER BİR GÜN YOLUNUZU
KAYBEDERSENİZ BİR ÇOCUĞUN
GÖZLERİNİN İÇİNE BAKIN;
ÇÜNKÜ BİR ÇOCUĞUN BİR
YETİŞKİNE ÖĞRETEBİLECEĞİ HER
ZAMAN ÜÇ ŞEY VARDIR:
NEDENSİZ YERE MUTLU OLMAK,
HER ZAMAN MEŞGUL
OLABİLECEK BİR ŞEY BULMAK
VE ELDE ETMEK İSTEDİĞİ ŞEY
İÇİN VAR GÜCÜYLE
DAYATMAKTIR.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM ,

S�zler� ve arkadaşlarımı çok
özled�m. Evde b�rl�kte akt�v�te yapıyoruz. Akıl
oyunları oynuyoruz. Evde maç
yapıyorum. B�rl�kte çadır yapıp oynuyoruz.
Mutfakta anneme yardım ed�yorum.
Waffle yaptım s�ze de yaparım okul açılsın da.
Artık evde sıkılmaya başladım. Okul
açılınca kutlama yapar mıyız ?
                          
                            Osman İhsan DURAN 1/A

 

Sevg�l� Osman , 
Okulun açıldığı gün,sen ve arkadaşlarına
sözümüz ,kutlama yapacağız! Beraber
vak�t geç�receğ�m�z , eğleneceğ�m�z çok
vakt�m�z olacak.  O güzel eller�nden waffle
yemek �ç�n sabırsızlanıyoruz. Tüm
öğretmenler�n olarak sen� çok özled�k
Osman ! Okul açılınca da b�raz a�lem�z�
özleyel�m değ�l m� ?



Sevg�l� İkra,
Bu süreçte b�zlerde sen� çok özled�k.
Öğretmenler�nle b�rl�kte ders yapıp
onlarla sohbet etmek çok key�f
ver�c� olduğuna em�n�z. O günlere
kavuşacağız .Okuldak� oyuncak köşem�z
de arkadaşlarınla oyun oynaman �ç�n
sen� bekl�yor .Okul açıldığında hep
b�rl�kte güzel şarkılar söyley�p tekrar
dans edeceğ�z.

D O S T O Y E V S K İ

ÇOCUK,
DÜNYANIN EN
BÜYÜK
MUTLULUĞUDUR.

MERHABA
ÖĞRETMENİM

Öncel�kle s�z� ve öğretmenler�m� çok özled�m.
bende bu süreçte annem babam ve teyzemle
b�rl�kte çok güzel etk�nl�kler yaptık. Uzaktan
eğ�t�m de yaptığımız etk�nl�klerde çok eğlencel�
ve key�f ver�c�yd�. 23 n�san bayramına
hazırlandık. Öğretmen�m 100. Yıl marşını
verd� ve heps�n� ezberled�m. Çünkü çok
eğlencel�yd�. B�r des�bel Öğretmen�m
 öğretmen�m de b�z�mle b�rl�kte derste ders
�şl�yor. Çok key�f ver�c�. Arkadaşlarımı
ve öğretmenler�m� çok özled�m. Arkadaşlarıma
ve öğretmenler�m� b�r an önce kavuşab�l�r�m.
Oyuncaklarımı ve evc�l�k köşes�n� çok özled�m.
                                       
                                                    İkra ÖZKAN

 



Sevgili Buse, 
Bizler de sizleri çok özledik. Görsel
Sanatlar Öğretmenin çizdiğin resimleri
merakla bekliyor. Duyduğumuza göre
evde durmaktan biraz sıkılmışsın.
Öğretmenleriniz olarak sizlere kavuşmak
için sabırsızlanıyoruz . 
Hepiniz iyi ki varsınız. 
Öğretmenlik mesleği sizler oldukça
anlamlı.

D O S T O Y E V S K İ

"RUHUNUZU
İYİLEŞTİRMEK İÇİN
ÇOCUKLARLA
VAKİT GEÇİRİN"

BUSE ALTINTAŞ 

Med�ha
Öğretmen�m sen� çok sev�yorum. Bütün
öğretmenler�m� çok sev�yorum. S�zler�
çoközled�m.

 

Akıl oyunları oynadığımız , res�mler
yapıp, müz�ğ� açıp dans ett�ğ�m�z
zamanlar gelecek. ! Sağlığımız �ç�n
b�rb�r�m�z� b�raz daha özleyeceğ�z.



SEVGİLİ BETÜL ,

Pandem� günler�nde a�lenle
b�rl�kte evde vak�t geç�rmene
çok sev�nd�k. Resm�nden
anladığımız kadarıyla sokağa
çıkma �z�nler�nde b�s�klet�ne
b�n�p güneş�n ışıklarıyla çok
mutlu olmuşsun. En kısa
zamanda yasaklar olmadan
doya doya vak�t geç�receğ�m�z
zamanların gelmes� �ç�n
sabırsızlanıyoruz. Bu
arada resm�n�de çok beğend�k
Betül ! Sen� çook özled�k… 
 
                   Betül TÜN 5 YAŞ 

 

Arkadaşlarımızla b�rl�kte vak�t geç�rmey� oyun
oynamayı çok özled�k değ�l m�  Yağız ? Y�ne
okulumuzun bahçes�nde Eymen ,Pars  ve
Emreyle b�rl�kte top oynayacaksınız. Bak
Bakanımız da sözünü verd� okula döndüğünüz
gün teneffüs 40 dak�ka doya doya oyunlarnızı
oynayacaksınız. Sen� çok özled�k Yağız…              
 
                                        Yağız TEKİN 1/B



 

H O D D İ N G  C A R T E R

ÇOCUKLARIMIZA
VERMEYİ
UMABİLECEĞİMİZ
İKİ KALICI MİRAS
VARDIR: BİRİ
KÖKLERİDİR,
ÖBÜRÜ DE
KANATLARI.

SEVGİLİ ASIM ,

Sevg�l� Asım , kend�n� gel�şt�rmek �ç�n o
kadar şey yapmışsın
k� okudukça yüzümüzde gülücükler
açtı. Bu sürec� evde ver�ml� b�r şek�lde
geç�rmeye çalışman çok mutlu ett� b�z�.
Okula döndüğümüzde ayrı kaldığımız
süreçte öğrend�ğ�n b�lg�ler� b�z�mle
paylaşman �ç�n sabırsızlanıyoruz! B�zde
okuldak� tüm öğretmenler�n olarak
sen� çok sev�yoruz Asım İy� k� varsın!
Sen� çok özled�k… 
 
                        Asım karapazar 3/A

 

Çocuğun yanında olmalıyız, çocuğun
yanında olmak çocuğa sevg� vermek
demekt�r. Sah�p çıkan sevg� değ�l,
duygusal sevg� de değ�l, yalnızca
çocuğa onu sevd�ğ�n�z� ve
onayladığınızı h�ssett�recek b�ç�mde
davranmak.



Tatlı mı tatlı m�n�k öğrenc�ler�m,
S�zler� çook özled�m. S�zlerde b�zler� ve okulunuzu çok
özled�n�z. Zor b�r süreç atlattık ama uzaktan eğ�t�m�m�zle
bu özlem�m�z� az da olsa haf�flett�k. Okul açılınca tedb�r�
tab� k� elden bırakmayacağız ama sarılacağımız günler
çok yakın. S�ze söz döndüğümüzde bahçem�zde
d�led�ğ�m�zce g�b� koşup �sted�ğ�n�z her etk�nl�ğ�
yapacağız. Her b�r�n�z çok özels�n�z hep�n�z� çok
sev�yorum. Daha sağlıklı, mutlu günler de görüşmek
d�leğ�yle

4  Y A Ş  S I N I F I  Ö Ğ R E T M E N İ  M E R V E  A L T I N K A Y N A K

MERVE ÖĞRETMENDEN ÖĞRENCİLERİNE
MESAJ VAR !



Sevgili öğrencilerim ; okulunuzu ,sınıfınızı ve
arkadaşlarınızı çok özlediğinizin farkındayım , ben de
sizleri çok özledim ve sizlere kavuşacağımız günü
sabırsızlıkla bekliyorum. Dilerim her şey eskisi gibi çok
güzel olur .Sınıflarımız sizlerin sesleri ile canlanacak.
Bahçemizde koşup oyunlar oynayacağız,rengarenk
balonları gökyüzüne bırakacağız.En sevdiğiniz partileri
yapıp, doyasıya coşup şarkılar söyleyip dans edeceğiz.
Boyalarla kirleneceğiz ,doğa yürüyüşleri yapıp
uçurtmalarımızı uçuracağız.
Sizleri çok seven öğretmeninizden sevgiler....

O K U L  Ö N C E S İ  S I N I F I  Ö Ğ R E T M E N İ  S İ B E L  S A Ğ I R

SİBEL ÖĞRETMENDEN
ÖĞRENCİLERİNE MESAJ VAR !



YILMAZ ÖĞRETMENDEN
ÖĞRENCİLERİNE MESAJ VAR !

Sevg�l� Öğrenc�ler�m, 
Gözler�n�zdek� ışıltıyı, yüzünüzdek� gülümsemey�,
"Günaydın Öğretmen�m " d�ye yankılanan
 sesler�n�z� özled�k.  B�zler s�zlerle etle tırnak
g�b�y�z. B�rb�r�m�z� tamamlarız. S�zler  olmadan 
b�zler nefes alamayız.
Kısaca "B�z ayrılamayız." d�yorum. Her karanlığın 
sonunda aydınlık  vardır. 
Aydınlık günlerde b�rb�r�m�ze kavuşab�lmek ve
sınıfımızda buluşab�lmek  üm�d�yle. 
Hoşçakalınız ve sağlıcakla kalınız.

1 / A  S I N I F I  Ö Ğ R E T M E N İ  Y I L M A Z  D E M İ R



Sevgili çocuklar, 
biliyoruz ki sizler ve bizler için zor bir süreçten geçiyoruz.
Bu süreçte büyüklerden daha olgun bir şekilde kurallara
uymanız ve sabrınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.  
Bahar geldi ve etraf çiçekle dolmaya başladı. Biz de
dünyanın en güzel çiçeklerini okulumuzda tekrar görmek
bir an önce çiçeklerimize kavuşmak istiyoruz"
Daha güzel günlerde buluşma temennisi ile hepinizi
sevgi ile kucaklıyorum.

1 / B  S I N I F  Ö Ğ R E T M E N İ  E Y L E M  K I L I Ç  

EYLEM ÖĞRETMENDEN
ÖĞRENCİLERİNE MESAJ VAR !



Sevgili öğrencilerim, öncelikle sizleri ne kadar çok özlediğimi, ifade
etmek istiyorum. Takdir edersiniz ki zamanımızın büyük bir
çoğunluğunu evde geçiriyoruz ve şu anda yaşamış olduğumuz bu
süreç nedeniyle birbirimize hasret kaldık. Diliyorum en kısa zamanda
bu sancılı süreç sona erecektir ve bizler yeniden hep birlikte sağlıklı,
huzurlu, mutlu bir şekilde eğitim ve öğretim hayatımıza devam
edeceğiz. Lütfen moralinizi yüksek tutun. Kurallara uyun. Dilerim her
şey eskisi gibi ve  çok güzel olacaktır. Kendinize , sevdiklerinize çok
dikkat edin. Sizleri çok fazla seviyoruz, özlüyoruz ve bu nedenle
sizlerle kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz.  Sevgi ile kalın,
sağlıkla kalın. Öğretmenleriniz sizleri çok seviyor.

2 / B  S I N I F  Ö Ğ R E T M E N İ  Ş E N A Y  T U R G U T

ŞENAY ÖĞRETMENDEN
ÖĞRENCİLERİNE MESAJ VAR !



METİN ÖĞRETMENDEN
ÖĞRENCİLERİNE MESAJ VAR !

Değerli Öğrencilerim,
S�zlerle b�r arada olamamanın verm�ş
olduğu b�r özlem�n en kısa zamanda b�t�p,
tekrar esk� sınıf ortamına dönmek
d�lekler�mle. Her şey gönlünüzce olsun.

3 / A  S I N I F  Ö Ğ R E T M E N İ  M E T İ N  C E Y L A N  


