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Sayın Üyemiz,

       NDS Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu olarak yeni öğretim yılına iyi seneler dileğiyle
ve geçen yılın değerlendirmesini yaparak başlamak istedik.Bilindiği gibi 2002-2003 Öğretim
Yılında  okulumuzda  bizlere  yönelik  anketler  de  yapılmıştı.Bunların  değerlendirmesi
sonucunda  velilerin  OAB  (Okul  Aile  Birliği)  çalışmalarından  yeterince  haberdar
olmadıklarını ifade ettikleri Okul Yönetimi tarafından bizlere bildirildiğinde ,iletişimimizi en
yüksek  düzeyde  tutma  çabalarımıza  rağmen  bazı  noktaları  göz  ardı  etmiş  olabileceğimizi
düşündük. Bu soruna bir çözüm olabilmesi umuduyla Notre Dame de Sion Lisesi Okul Aile
Birliği  adına  belli  aralıklarla  bir  bülten  yayınlayarak  sizlerle  iletişimimizi  güçlendirmeyi
uygun  bulduk.Amacımız  kendimizi  tanıtmak,çalışmalarımızı  faaliyetlere  katılan  ya  da
katılmayan tüm velilere duyurmak ve belki de toplantılarımıza katılımınız konusunda sizleri
yüreklendirmek ; bu sayede çocuklarımız için faydalı bir şeyler yapabilmek..
OAB Milli  Eğitim  Bakanlığı'nın  her  okulda  bulunmasını  zorunlu  tuttuğu  bir  kuruldur  ve
tüzüğüne  göre  kuruluş  amacı  (Madde  5)  "Okul  ile  aile  arasındaki  bütünleşmeyi
gerçekleştirmek, veli ve öğretmenler arasında işbirliğini sağlamaktır." Her veli Kurulun tabii
üyesidir,dolayısıyla Genel Kurul toplantılarına,Yönetim Kurulu seçimlerine katılabilir,seçer
ve  seçilebilir.Yönetim  Kurulu  okulun  açık  olduğu  dönemde  ayda  bir  toplanır.OAB  'nin
görevleri 25 madde ile tüzüğünde belirtilmiştir.Temel prensip okulun ,velilerin,öğrencilerin
ihtiyaç duyduğu her an yanlarında bulunmak ve gerekli desteği vermektir.
2002-2003 Yılında Okul Aile Birliğinde görev alan veliler
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri                        Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Başkan :Kiriaki Uçkunkaya                                               Esin Koçak
Başkan Yardımcısı:Sevil Uzan                                           Beki Mizrahi
Sekreter:Nurhayat Erol                                                       Sibel Vurtok
Üye:Sevgi Atalay                                                                Mukadder Karaçay
Üye:Ani Tanikyan                                                               Lâle Tekbaş
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri                     Denetleme Kurulu Yedek  Üyeleri
Gülseren Tarhan                                                                   İrem Ensari
Aysel Kılıç                                                                           Dilek Cansu
Aylin Çıdamal
Söngül Adsız
Ayrıca  resmi  olarak  herhangi  bir  organda  adları  geçmese  de  en  az  Yönetim  Kurulu  ve
Denetleme Kurulu üyeleri kadar çalışan Ayşegül Atamer, Tomris Haskan, Makbule Çerimli.
Adı geçen tüm üyelerimize OAB'ne ve dolayısıyla çocuklarımıza gösterdikleri yakın ilgi ve
destek için çok teşekkür ederiz.
Yeni  öğretim  yılında  yapılacak  olan  Olağan  Genel  Kurul  toplantısı  ile  ilgili  ayrıntıları
vermeden   önce  2002-2003  Öğretim  Yılında  yapmış  olduğumuz   faaliyetleri  özetlemek
istiyoruz.

 İlk  etkinliğimiz   her  yıl  olduğu  gibi  NDS  Ailesine  yeni  katılan  Hazırlık  sınıfı
velileriyle  tanışmak  amacıyla  tertiplenen  geleneksel  çaydı.Bize  de  bu  şekilde
"aramıza  hoşgeldiniz!"  demişlerdi.  Hoşumuza  giden  bu  uygulamayı
gelenekselleştirdiğimiz  için mutluyuz.

 24 Kasım Öğretmenler Gününde tüm öğretmenlerimizi küçük bir çiçekle hatırladık ve
kendilerine keyifli bir  çay saati hazırladık .

 31  Aralık  Yılbaşı  partisinde  kek  satışı  yaptık.Aynı  gün  küçük  bir  hediye  ile
çocuklarımıza emeği geçen okul personelini hatırlamak istedik.

 Bir  velimiz  ısrarla  (iyi  ki  de ısrar  etti)  müzikle  uğraşan  çocuklarımızın  bir  resital
vermesini  istedi.Yalnız  resitalin  gerçekleşmesi  için  öncelikle  piyanonun  tamiri



gerekiyordu.Okul  yönetimi  de  öğrencilerin  teşvik  edilmesini  istiyordu  ,  ancak
öncelikler  nedeniyle bu konuya bütçe ayıramamıştı.15 Ocak 'ta İTÜ Maçka Sosyal
Tesislerinde bir  öğle  yemeği  tertip  ettik.Çok olumlu  tepkiler  aldığımız  bu faaliyet
sonrasında  hem  piyanoyu  tamir  ettirdik  hem  de  eksik  olan  yaka  mikrofonlarını
tamamladık.Gençlik  Haftasında  öğrencilerimizin  düzenlediği  konser  gecesi,
dinleyenlerin uzun süre unutamayacakları kadar güzel ve gurur verici bir gece oldu.

 Bu güzel etkinliklerden cesaret alarak,  yıl sonunda, 8 Haziran Pazar günü  bu kez
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Hisar tesislerinde müdürlerimiz, öğretmenlerimiz,
velilerimiz ve çocuklarımızın katıldığı bir brunch düzenledik.Çok keyif aldığımız ve
en kısa zamanda tekrarlamayı arzuladığımız bir gün geçirdik. 

 Her ailede olduğu gibi NDS Ailesinde de tatlı ve acı günler oldu.Okul Aile Birliği her
zaman varlığı ile acıyı paylaştı,başarıyı alkışladı.

 Mayıs  ayında  Gençlik  Haftası  boyunca  çocuklarımızın  yaptığı  her  etkinlikte  ,her
gösteride hazır bulunduk.Onları gururla alkışladık ve kutladık.Şişli ilçesi  düzeyinde
düzenlenen  öykü  yarışmasında  bizim  öğrencilerimizin  yanı  sıra  diğer  okulların
öğrencilerini de alkışlama fırsatı bulduk..

Birçok velimiz okul içi etkinliklerden haberdar olmadığından yakınıyor.Sizlere ulaşmamızın
tek yolu çocuklarınız.Kendilerini okuldan gelen tüm kağıtları sizlere ulaştırmaları konusunda
uyarmanızı  rica  ederiz.İmkan  olursa  sizlere  okulun  internet  sayfasından  da  hitap
edebiliriz.Çağımız  iletişim  çağı,bazı  yeni  yöntemler  iletişimi
hızlandırıyor,yaygınlaştırıyor.Bu  imkanları  sonuna  kadar  kullanmayı  arzu  etsek  de,  asıl
amacımız birbirimizden haberdar olmanın dışında yüzyüze gelmek,el sıkışmak ve beraberce
yeni atılımlar yapmak..
         2003-2004 Öğretim Yılı  projelerine  gelince,  program , seçimlerden sonra göreve
başlayacak  yeni  Yönetim  Kurulu  tarafından  şekillendirilecektir.Ancak  çocuklarımızın  bir
arzusunu sizlere bildirmek istiyoruz.Çocuklar,  meslekleri  tanımak istiyor.Bunlar  hepimizin
bildiği   doktorluk,  mühendislik  gibi  meslekler  olabileceği  gibi  daha  az  duyulmuş  yeni
meslekler  de  olabilir.Çocuklarımızın  ufkunu  açmak  isteyen  gönüllü  veliler  rehberlik
saatlerinde  onlarla  paylaşım  toplantıları  yapabilir.Bu  konuda  istekli  velilerin  OAB  'ne
başvurması rica olunur.
         Son günlerde gazetelerde birçok okulun ,Okul Aile Birliklerinin üniversiteye giriş
sınavında gösterilen başarıyı tebrik eden ve tüm idareci ve öğretmenlere teşekkürlerini sunan
ilanlarını  görüyorsunuz.Okulumuz  her  zaman  alçakgönüllülük  ile  hareket  eder.Biz  de  bu
geleneği  sürdürüyoruz.Ama  hiç  olmazsa  bu  bülteni  fırsat  bilerek   aile  içinde  öncelikle
çocuklarımızı  tebrik edelim başarılarının artarak devam etmesini  dileyelim,sonra  da onları
bugünlere getiren müdürlerimize,öğretmenlerimize ,sekreterinden kapıdaki görevlilere kadar
tüm  personele,  çocuklarımıza  yakın  ilgi,itina,özveri  gösterdikleri  ve  ciddi  çalışmaları  ile
başarıya ulaştırdıkları için teşekkür edelim.
            Her yıl ders yılının ilk etkinliği yeni gelen velilerle yapılan tanışma çayıdır.15 Ekim
Çarşamba günü tüm Hazırlık sınıfı velilerini saat 15’te okul kantininde düzenlediğimiz
çaya bekliyoruz.Lütfen gelin .Bizimle tanışın,birbirinizle tanışın.Bize danışmak istediğiniz
konular varsa yardımcı olalım.
Okul Aile Birliğinin  Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gün  15 Ekim 2003 saat 17'de
yapılacaktır.Her  üyenin bu birlikteliğe mutlaka katacağı bir şeyler vardır.Seçimlerde ve daha
sonraki çalışmalarda sizleri hep aramızda görmeyi arzu ediyoruz.
Bir  sonraki  bültende  daha  fazla  etkinlik  ve  başarıdan  söz  edebilmek  umuduyla,hoşça
kalın,esen kalın.
                                                                                      NDS Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu


