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Sayın Üyemiz;

Notre Dame de Sion Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu olarak tüm NDS Ailesinin Kurban 
Bayramını, Hristiyan öğretmen ve öğrencilerimizin  Noel’ini kutlar, hepinize sağlık ve mutluluk 
dolu  yeni bir yıl dileriz.

2007-2008  Öğretim  yılının   bu  ilk  bülteninde  sizlerle  gerçekleştirdiğimiz  ve 
gerçekleştirmeyi planladığımız etkinlikleri paylaşmak istiyoruz.

24 Ekim Çarşamba günü okula yeni katılan Hazırlık sınıfı velilerimize hoşgeldiniz demek 
ve  birbirleriyle  tanışmalarını  sağlamak  amacıyla  bir  “Tanışma  Çayı”  düzenledik.  Aynı  gün 
gerçekleştirdiğimiz O.A.B. Genel Kurul Toplantısı  sonrasında yapılan  seçimlerle 2007-2008 
öğretim yılında O.A.B.’nde görev alacak veliler belirlendi.
2007-2008 öğretim yılı Okul Aile Birliği görev dağılımına göre;
Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine:
Başkan                            :Müge Ekmekçioğlu
Başkan Yardımcısı         :Lale Karakaşlar
Sekreter                          :İpek Tezer
Muhasip üye                   :Nesrin Bakırcı
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: Hülya Sinangil , Gülfer Akgönül , Çiğdem Topal , Hatice 
Kusetoğlu
Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine: Rengin Öksüz , Feride Çolak
Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine: Saykan Erengil , Ayfer Özdemir seçilmiştir.

Ayrıca  Yönetim  Kurulunda  görev  almasa  da   toplantılarımızda  bize  destek  olan 
arkadaşlarımız Mine Teber , Filiz Yalçın , Arife Öktem , Mizyal Şengil, Neşe Hekimhan  ve 
Nevin Çetinöz’e teşekkür ediyoruz.

Üç yıldır O.A.B. Başkanlığı görevini başarı ile sürdüren Lale Tekbaş, üyelerimizden İrem 
Ensari  ve  Makbule  Çerimli  çocuklarının  mezun  olmaları  dolayısıyla  Yönetim  Kurulundan 
ayrılmışlardır. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yeni çalışma döneminde de önceki senelerde olduğu gibi okul idaresini;  Sayın Bilhan 
Erdemli , öğretmenleri ise Sayın Nil Hamamcıoğlu temsil edecektir.

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 10 Kasım’da Atatürk’ü anma törenine katıldık.
21  Kasım  günü  evlerimizde  hazırladığımız  yiyeceklerle  tüm  öğretmenlerimizin 

öğretmenler  gününü  kutladık  ve  kendilerine  öğretmenler  adına  TEMA  Vakfı'na  yaptığımız 
bağışın teşekkür belgelerini sunduk.

23 Kasım günü son sınıf öğrencilerinin öğretmenleri için hazırladığı törene katıldık.
4  Aralık  Salı  günü  İstanbul  Milli  Eğitim  müdürünün  düzenlediği  Okul  Aile  Birliği 

başkanlarının , muhtarların ve Şişli Belediye Başkanının katıldığı “Şiddetle Mücadele” konulu 
panelde okulumuzu temsil ettik.

5  Aralık  Çarşamba  akşamı  Fransa’nın  Türkiye  Büyükelçisi  Ekselansları  Bernard 
Emié’nin katılımıyla  okulumuzda düzenlenen Gürer Erkal yönetimindeki konsere katıldık.

10  Aralık  Pazartesi  akşamı  aralarında  velimiz  Şenova  Ülker’in  de  bulunduğu  Önder 
Focan Group’un nefis caz konserini izledik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.



Yönetim Kurulu  olarak okulda çalışan  personelimize  ufak birer  hediye alarak Kurban 
Bayramlarını , Noel’lerini ve Yeni Yıllarını kutladık.

Okul-öğrenci-veli  üçgeni  arasındaki  bağı  daha  da  güçlendirmek  amacıyla  bu  sene 
gerçekleştirmeyi planladığımız üç projeyi bültenimiz aracılığı ile sizlere duyurmak istiyoruz.

Projelerden  ilki;  daha  önceki  yıllarda  olduğu gibi  çeşitli  meslek  gruplarından gönüllü 
velilerin öğrencilerimize mesleki deneyimlerini aktaracağı , yöneltilen soruları yanıtlayacağı ve 
öğrencileri  mesleki  seçimleri  konusunda  bilgilendireceği  toplantılar  düzenlemek.  Ayrıca  yaz 
tatilinde 10.sınıf öğrencilerinin seçtikleri alanla ilgili  bazı meslek dallarında iki  haftalık staj 
yapacakları  bir  program  geliştirmek.  Bu  konularda  bizlere  yardımcı  olabilecek  velilerin 
önerilerini ve desteğini  bekliyoruz.

İkinci projemiz; Öğrenci Birliği CES  ile ortak yürüteceğimiz , İLKYAR Vakfı  aracılığı 
ile  Anadolu’daki  parasız  yatılı  ilköğretim okullarına yardım projesidir.  Her öğrencinin biraz 
maddi ama özellikle manevi olarak destekleyeceği bir kardeşinin olmasını planlıyoruz.

Bildiğiniz  gibi  her  yıl  Acısu’daki  kardeş  okulumuz,1999  depreminden  sonra  NDS 
camiasının  güçbirliği  ile  kurulan  Türk-Fransız  Kardeşlik  İlköğretim  Okulunu   öğrencilerle 
birlikte  ziyaret  ediyoruz.  Sosyal  sorumluluğun  bilincinde  öğrenciler  yetiştiren  okulumuzun 
üçüncü projesi Acısu’dan davet edilecek 20-30 öğrenciyi 19-20 Nisan tarihlerinde İstanbul’da 
misafir etmektir. Bu bağlamda gelecek öğrencileri evlerinde misafir edebilecek gönüllü velilere 
ihtiyacımız olacaktır. Bu deneyimin hem çocuklarımız hem de gelecek öğrenciler açısından çok 
yararlı olacağına inanıyoruz. Gönüllü velilerin bizimle bağlantı kurmalarını rica ediyoruz.

       Değerli Üyemiz ,
Okulumuzun ve  çocuklarımızın  başarısı  hepimizin  desteği  ile  gerçekleşmektedir.  Bize 

duyduğunuz güven ve desteğiniz için hepinize teşekkür eder 2008 yılında hepinize sağlık ve 
mutluluk dolu günler dileriz.

Saygılarımızla
NDS Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu

İrtibat Tel    : 0532 263 77 30 Müge Ekmekçioğlu
                    :  0533 382 14 52 Lale Karakaşlar


