
Ocak 2005

Sayın Üyemiz,

Notre Dame de Sion Okul Aile Birliği olarak sizlerle birlikteliğimizi paylaşmak
için yayınladığımız bu ilk bültenimiz ile siz sayın üyelerimizin yeni yılını ve bayramını
kutluyor  ve  çocuklarımıza  başarılı  bir  öğrenim  dönemi  diliyoruz.Diğer  taraftan
okulumuzun  yeni  müdürü  Monsieur  Yann  de  Lansalut’yü  üstlendiği  görevden dolayı
tebrik ediyor ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. 

2004-2005  öğretim  yılındaki  ilk  etkinliğimiz  okula  katılan  Hazırlık  sınıfı
velilerinin  birlikteliğini  sağlayacak bir  tanışma çayı düzenlemek oldu.  13  Ekim 2004
tarihinde gerçekleşen bu çaydan sonra Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı
yapıldı. Toplantı öncesi eski Okul Aile Birliği Başkanı Kiriaki Uçkunkaya kızının mezun
olmasından dolayı aramızdan ayrılmak istediğini açıkladı. Özverili çalışmalarından dolayı
Sayın Kiriaki Uçkunkaya’ya sonsuz teşekkürler..

Seçimler sonunda 2004-2005 öğretim yılında görev alacak veliler oy birliği ile
belirlendi. Bir hafta sonra tekrar toplanan görevli veliler Okul Aile Birliği Başkanı ve
Yönetim Kurulu’nun adlarını tesbit ederek yeni komiteyi kurdular.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Başkan: Lale Tekbaş
Başkan Yardımcısı: Beki Mizrahi
Sekreter: Aylin Çıdamal
Üye: Tomris Haskan 
Üye: Mukadder Karaçay

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Songül Atsız
Müge Ekmekçioğlu
Esin Koçak
Sedef Gürsoy
Lâle Karakaşlar

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:
Makbule Çerimli
Sevgi Atalay
Sıbel Vurtok

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Ümran Tola
Handan İslamageç

Ayrıca  Gönül  Şenyurt,  Yönetim  Kurulu’nda  bulunmamasına  rağmen
toplantılarımıza  katılıp  bize  destek  vermektedir.  Kendilerine  teşekkür  ederiz.
Toplantılarımız  her  ayın  ikinci  pazartesi  günü  saat  12.00-  14.00  arasında  okuldaki



odamızda  yapılmaktadır.  Öğretmenleri  temsilen  Sayın  Lida  Golba  aramıza
katılmaktadır.

NDS Okul Aile Birliği bugüne kadar okulda ve okul dışında düzenlenen çeşitli
etkinliklere katılmıştır.

Mezunlar  Derneğinin  4  Ocak’ta  düzenlediği  Yarım  Bardak  Su  isimli  tiyatro
gösterisine,  5  Ocak’ta okulumuzda düzenlediği  Atatürk Haftası  ile  ilgili  Sayın Prof.
Nihal Uluocak’ın konuşmasına ve düzenlenen Galata gezisine üyelerimizden katılanlar
olmuştur.

26 Kasım’da Öğretmenler Günü nedeni  ile  okulda  düzenlenen  gösteri  ve öğle
yemeğine  yine  son  sınıf  velisi  olan  üyelerimiz  katılmıştır.  Öğretmenlerimize
düzenlediğimiz ve gelenek haline gelen çayımızı hava muhalefeti nedeni ile gecikmeli
olarak 30 Kasım günü düzenledik. Aynı gün NDS Koruma Derneğinin Olağan Genel
Kurul Toplantısı yapıldı. Bu toplantıda yeni mevzuat gereği Koruma Derneği üyeleri
derneğin kapatılmasından yana oylarını kullandılar. Yine aynı gün bir üyemiz ilçedeki
tüm okulların yer aldığı bir toplantıya  okulumuzu temsilen  katılmıştır.

Okuldaki  Toplam  Kalite  çalışmaları  kapsamında  yapılan,  İdare  ve  görevli
öğretmenlerin  katıldığı  Okul  Gelişim  Yönetim  Ekibi  toplantısına  ve  Rehberlik
Hizmetleri Yürütme Kuruluna Öğrenci Birliği ile Okul Aile Birliği Başkanları da davet
edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, okulumuzun yemekhane ve diğer bölümlerinde çalışanlarını
da unutmamış, onlara yıl sonu ikramı yapmıştır.

NDS Lisesi 2006 yılında kuruluşunun 150’inci yılını  kutlayacaktır. Bu konuda
NDS Mezunlar  Derneği,  şimdiden  çalışmalara  başlamıştır.  Büyük  bir  organizasyon
gerektiren  bu  kutlamalara  destek  vermek  için  NDS  Mezunlar  Derneği  ile  işbirliği
içindeyiz. Onların düzenledikleri toplantılara katılarak kurulumuzu temsil etmekteyiz. 

Önümüzdeki  dönemde  düzenleyeceğimiz  etkinlikleri  okulun  internet  sitesi
www.nds.k12.tr ‘de Veli İletişim ve Bilgi Hattı bölümünde, Okul Aile Birliği alt başlığı
altında ilan edeceğiz.

Önümüzdeki  dönemde  velilerle  birlikte  bir  öğle  yemeği  düzenlemeyi
düşünüyoruz.Okulun  Öğrenci  Birliği  (CES)  ile  ilişkilerimizi  geliştirip  öğrencilere
yakınlaşmak, sorunlarını dinlemek ve  tartışmak ve rehberlik servisi ile iletişim halinde
kalmak  gibi  yaklaşımlarla  çocuklarımıza  destek  vermeyi  amaçlıyoruz.  Kurulumuz,
çocuklarımızın  aydınlanmaları  için  düzenlenecek  her  türlü  konferansın
gerçekleşmesinde de yardımcı olmayı istemektedir. 

Diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Güney Asya depremi ve Tsunami
felaketi  hepimizi çok üzdü. Ulus olarak bu acıyı çok iyi bilen bizlerin  konuya daha
yakın olmamız gerektiğine inanıyor ve siz veliler ile bir yardım kampanyası organize
etmek  istiyoruz.  Bu  konudaki  çalışmanın  planlamasını  en  kısa  sürede  sizlere
bildireceğiz. 

Bizimle paylaşmak istediğiniz konular varsa Aile Birliğimiz’le iletişim kurmanızı
bekliyoruz. Bir sonraki bültende buluşmak üzere saygılarımızı sunarız.

NDS Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu


