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Sayın  Üyemiz,

Bu  bültende  size  2005-2006  Öğretim  yılının  ikinci  döneminde  sürdürmekte 
olduğumuz  çalışmalardan bahsetmek istiyoruz. 

Öncelikle okulumuzun İstanbul’da eğitime başlamasının 150. yılının kutlanması 
amacıyla NDS Mezunlar Derneğinin başlattığı etkinliklere destek verdik. Kasım ayında 
AKM’de sunulan Çalıkuşu Balesinin organizasyonunda ve Yüz elli Yılın Hikayesi isimli 
NDS kitabının veliler  arasında tanıtımında  çalıştık,  kitabın satışı  ile Derneğe katkıda 
bulunduk.

Bir  süredir   Lisemizin  150.  yıl  kutlamaları  çerçevesinde,  12-  13  Mayıs 
tarihlerinde Büyükada’da düzenleyeceği spor şöleninin hazırlıklarına yardımcı oluyoruz 
ve okul idaresinin yaptığı toplantılara  katılıyoruz.

Sosyal  Yardım  Kolu  ve  İngilizçe  Yayın  Kulübünde  çalışan  öğrencilerin 
çalışmalarına  destek  veriyoruz.  Çocuklarımız,  Çağdaş  Yaşamı  Destekleme  Derneği 
yöneticileri  ile  konuşup,  Derneğin  faaliyetlerini   derginin  Şubat  sayısında  İngilizce 
kaleme aldıkları bir yazı ile özetlemişlerdir. Bu derginin okulda satışından toplanan para 
ÇYD’e  verilmiş ve Dernek  de her sınıfa  teşekkür belgesi göndermiştir. 

OAB’miz  öğrencilerle  birlikte,  31  Mart  Cuma  günü  İzmit  Acısudaki  kardeş 
ilkokulumuza bir gezi düzenlemiştir. Söz konusu derginin ikinci sayısında da yapılan  bu 
geziye  yer  verilmiş,  satışından  elde  edilecek  gelirin  de  kardeş  okulumuza  verilmesi 
planlanmıştır. Amacımız böyle bir kardeş okulun varlığını diğer öğrencilere duyurmak, 
onların kanalı ile de siz değerli üyelerimizi bilgilendirmektir.

17 Ağustos ve 13 Eylül 1999 depremlerinden sonra tamamıyla hasar gören Acısu 
İlkokulu İstanbul NDS Lisesinin girişimiyle sıfırdan yapılmış ve 13 Ekim 2000 tarihinde 
Acısu  Türk  –  Fransız  Kardeşlik  İlköğretim  Okulu  adı  altında  açılmıştır.  Halen  436 
öğrencisi olan ve ikili eğitim yapan okula gezimiz sonrasında anaokulunun talebi üzerine 
Joker Max Toys Dış Ticaret AŞ tarafından çeşitli legolar ve  puzzle’lar, iki adet trafik 
halısı ve aktivite tahtası, el kuklaları, 50 adet ahşap renkli blok ve oyuncak mini bebek 
arabaları hediye edilmiştir. 

OAB‘miz  Şubat  ayında  okulda  kek  satışından  elde  ettiği  geliri  de  Acısu 
İlkokulu’na vermiştir. Ayrıca gezi öncesi toplanan hikaye kitapları, kıyafetler, kırtasiye 
malzemeleri ve  gofret gibi yiyecekler kolilenerek  götürülmüştür.



CES ve  Sosyal  Yardımlaşma  Kulübü  Frankofoni  haftasında  “Ben  de  Yardım 
Ettim”  projesi  kapsamında   yiyecek  satışı  yapmıştır.  OAB’miz   çocuklarımızın  bu 
etkinliğine   destek  vermiştir.  Çocuklarımızın  yapması  gereken  toplum  hizmetlerinin 
eğitsel kollar tarafından hayata geçirilmesini siz velilerin de dolaylı olarak katıldığınızı 
bildirmek istiyoruz. Çocuklarımızın parasal katkıları Bakırköy Kadın ve Çocuk Sağlığı 
Araştırma Merkezi’ne  ulaştırılacaktır.

Okullar kapanmadan önce, 8 Haziran Perşembe günü Galatasaray  Litera Cafe’de, 
velilerimizle  beraber  olabilmek  için  bir  öğle  yemeği  düzenleyeceğiz.   Katılımınızı 
bekliyoruz.

( Rezervasyon için  son tarih 31 Mayıstır.
 İrtibat telefonları  0532 295 99 80 veya 0533 382 14 52 )
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