
Turkse vertaling uit het Nederlands van:
‘De kleuterschool: is jouw kleuter er klaar voor?’

Anaokulu: Okul öncesi 
çocu unuz bunun için hazr m?
Çocu unuzu anaokuluna hazrlama 
konulu ebeveyn toplants

Çocu unuz 2,5 ya ndayken 
anaokuluna ba layabilir.  

Çocu unuzla ho  bir ortamda 
ilgilenilir ve çocu unuz zamann
oyun oynayarak, resim yaparak, 
kesip yap trarak geçirir. 
Çocu unuz oyunlarla yeni kelimeler 
ö renir ve Hollanda dilinde akclk
kazanr. Di er çocuklarla oynar, 
etrafta diledi ince dola abilir. 
Anaokullar bir çocu un geli imini 
bu ekilde te vik eder. Do ru ya ta 
anaokuluna giden çocuklar ya lar
ilerledi inde okuma ve yazmay
daha kolay ö renirler.

Çocu unuzu anaokuluna nasl
hazrlayaca nz ö renmek ister 
misiniz? E er isterseniz, Child and 
Family (Çocuk ve Aile) tarafndan
düzenlenen toplantya gelin. 

Küçük gruplar (8–10 ebeveyn) 
halinde oturarak, a a daki sorular 
hakknda konu aca z:  

- Yeni yürümeye ba layan bir 
çocuk, nasl okul öncesi çocuk 
haline gelir? 

- Çocu unuz anaokulu için hazr m?
- Çocu unuz anaokulundaki ilk 

gününden nasl zevk alabilir? 

Bu etkinlik di er ebeveynlerle 
konu abilece iniz ve diledi iniz 
sorular sorabilece iniz resmi olmayan 
bir toplant olacaktr. Toplantnn
sonunda çocu unuzun anaokulundaki 
ilk günü hakknda artk endi e
duymuyor olaca nz umuyoruz.  

Hala sorunuz var m? Varsa, 
Pazartesi-Cuma 08:00 – 20:00 
arasnda 078 150 100 
numarasndan Child and Family’i 
arayabilirsiniz.  
januari 2010 

Turkse vertaling uit het Nederlands van:
‘De kleuterschool: is jouw kleuter er klaar voor?’

Anaokulu: Okul öncesi 
çocu unuz bunun için hazr m?
Çocu unuzu anaokuluna hazrlama 
konulu ebeveyn toplants

Çocu unuz 2,5 ya ndayken 
anaokuluna ba layabilir.  

Çocu unuzla ho  bir ortamda 
ilgilenilir ve çocu unuz zamann
oyun oynayarak, resim yaparak, 
kesip yap trarak geçirir. 
Çocu unuz oyunlarla yeni kelimeler 
ö renir ve Hollanda dilinde akclk
kazanr. Di er çocuklarla oynar, 
etrafta diledi ince dola abilir. 
Anaokullar bir çocu un geli imini 
bu ekilde te vik eder. Do ru ya ta 
anaokuluna giden çocuklar ya lar
ilerledi inde okuma ve yazmay
daha kolay ö renirler.

Çocu unuzu anaokuluna nasl
hazrlayaca nz ö renmek ister 
misiniz? E er isterseniz, Child and 
Family (Çocuk ve Aile) tarafndan
düzenlenen toplantya gelin. 

Küçük gruplar (8–10 ebeveyn) 
halinde oturarak, a a daki sorular 
hakknda konu aca z:  

- Yeni yürümeye ba layan bir 
çocuk, nasl okul öncesi çocuk 
haline gelir? 

- Çocu unuz anaokulu için hazr m?
- Çocu unuz anaokulundaki ilk 

gününden nasl zevk alabilir? 

Bu etkinlik di er ebeveynlerle 
konu abilece iniz ve diledi iniz 
sorular sorabilece iniz resmi olmayan 
bir toplant olacaktr. Toplantnn
sonunda çocu unuzun anaokulundaki 
ilk günü hakknda artk endi e
duymuyor olaca nz umuyoruz.  

Hala sorunuz var m? Varsa, 
Pazartesi-Cuma 08:00 – 20:00 
arasnda 078 150 100 
numarasndan Child and Family’i 
arayabilirsiniz. 
januari 2010  

Turkse vertaling uit het Nederlands van:
‘De kleuterschool: is jouw kleuter er klaar voor?’

Anaokulu: Okul öncesi 
çocu unuz bunun için hazr m?
Çocu unuzu anaokuluna hazrlama 
konulu ebeveyn toplants

Çocu unuz 2,5 ya ndayken 
anaokuluna ba layabilir.  

Çocu unuzla ho  bir ortamda 
ilgilenilir ve çocu unuz zamann
oyun oynayarak, resim yaparak, 
kesip yap trarak geçirir. 
Çocu unuz oyunlarla yeni kelimeler 
ö renir ve Hollanda dilinde akclk
kazanr. Di er çocuklarla oynar, 
etrafta diledi ince dola abilir. 
Anaokullar bir çocu un geli imini 
bu ekilde te vik eder. Do ru ya ta 
anaokuluna giden çocuklar ya lar
ilerledi inde okuma ve yazmay
daha kolay ö renirler.

Çocu unuzu anaokuluna nasl
hazrlayaca nz ö renmek ister 
misiniz? E er isterseniz, Child and 
Family (Çocuk ve Aile) tarafndan
düzenlenen toplantya gelin. 

Küçük gruplar (8–10 ebeveyn) 
halinde oturarak, a a daki sorular 
hakknda konu aca z:  

- Yeni yürümeye ba layan bir 
çocuk, nasl okul öncesi çocuk 
haline gelir? 

- Çocu unuz anaokulu için hazr m?
- Çocu unuz anaokulundaki ilk 

gününden nasl zevk alabilir? 

Bu etkinlik di er ebeveynlerle 
konu abilece iniz ve diledi iniz 
sorular sorabilece iniz resmi olmayan 
bir toplant olacaktr. Toplantnn
sonunda çocu unuzun anaokulundaki 
ilk günü hakknda artk endi e
duymuyor olaca nz umuyoruz.  

Hala sorunuz var m? Varsa, 
Pazartesi-Cuma 08:00 – 20:00 
arasnda 078 150 100 
numarasndan Child and Family’i 
arayabilirsiniz.   
januari 2010 




