AĞUSTOS 2014
ALEV’DE 5 EYLÜL’DE DERS ZİLİ ÇALDI!
Özel ALEV Okullarının İlkokul ve Anaokulu yeni dönemde okula başlayacak
öğrenciler ve velileri için oryantasyon
programı düzenledi.
Öğretmenlerin derslerin işleyişi ve
içeriği hakkında velilere bilgi verdiği
oryantasyon programında, çocuklar
da ayrı sınıflarda resim yapıp müzikler
dinledi.
ALEV Kütüphanesi bu yıl da birinci
sınıfa başlayacak olan öğrencilere
gelenekselleşen hediyesi “Bay Sinirli
– Okulda Curcuna” kitabını armağan
etti.
Çocuklarda okul fobisini yenmeyi
amaçlayan “Bay Sinirli – Okulda Curcuna” kitabının yazarı Nurgül Ateş de
minik ALEV’lileri okulun ilk günü yalnız bırakmadı. Ateş, öğrencilerle yakından ilgilenip Bay Sinirli’nin ve sevimli kedisinin okuldaki
maceralarını anlattı.

ALEV LİSESİ MEZUNLARI ÜNİVERSİTELİ OLDU
Bu yıl da ALEV’li öğrencilerimiz başarı ile yurtiçi ve yurt dışında
önemli bölümleri kazandılar. Aşağıdaki tabloda öğrencilerimizin
isimlerini ve yerleştikleri üniversiteleri görebilirsiniz.
Kendilerini kutlar bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz.

EYLÜL AYI’NDA İSTANBUL’DA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER HIZLANIYOR
Avusturya Kültür Ofisi’nin yeni dönem sanat
faaliyetleri 12 Eylül Cuma saat 19:00-01:00
arasında “Season Opening” partisi ile başlıyor. Sanat severler tarafından çok ilgi gören
ve gelenekselleşmeye başlayan açılış partisine dünyaca ünlü perküsyon sanatçımız
Burhan Öcal & The Trakya All Stars’ın yanı
sıra Schmieds Puls, DJ Evrim Tüfekçioğlu,
DJ Playlove(Nathalie Brunner), VJ Karajan
gibi sanatçılar katılacak. Girişi ücretsiz ve ALD YAZ BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
ALD’nin geleneksel Salı akşamları
kontenjanla sınırlı olan partiye adınızı yazdırarasında en ilgi gören akşamı Bümayı unutmayın istanbulkf@gmail.com.
yük Kulüp’te gerçekleşen buluşma
olmaya devam ediyor. Her ayın son
ULUSLAR ARASI SANAT FUARI
Salı akşamı Büyük Kulüp’te buluşan
Bir diğer etkinlik ise Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan
AL’liler Ağustos ayının son Salısı
Uluslararası Sanat Fuarı ART
güzel yaz gecesini kaçırmadılar.
INTERNATIONAL. 26,27, Eylül tarihlerinde saat 12:00-20:00 arası,
28Eylül Pazar günü ise saat 12:00Katılımın yüksek olduğu akşa18:00 arası ziyaret edebilirsiniz.
ma canlı müziğin neşesi de daUlaşım için Taksim Elmadağ ve
hil olunca Avusturya Liseliler
Kabataş’tan servis mevcuttur.
geç saatlere kadar birlikte olmawww.istanbulartinternational.com
nın keyfini sürdüler.
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