Sevgili 6 sınıf ebeveynleri ve bakıcıları,
Bildiğiniz gibi SAT haftası hızla yaklaşıyor. 6. Sınıf öğrencilerimiz, 9 Mayıs Pazartesi - 12 Mayıs Perşembe günleri
arasında her sabah değerlendirmelerini yapacaklar.
Öğrenciler bu yıl çok çalıştılar ve bu hafta öğrendiklerini göstermeleri için bir fırsat. Tüm çabalarının bir ödülü
olarak, tüm 6. Sınıf çocuklarını, sınavlarına girmeden önce, İlköğretim Salonunda sabah 8'de ücretsiz ve lezzetli
bir kahvaltı için okula davet etmek istiyoruz. Bu Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe sabahları gerçekleşecek.he
pupils have worked very hard this year and this week is an opportunity for them to show what they have learnt.
Kahvaltının "beyinlerini donatmaya" yardımcı olacağına ve değerlendirmelere hazırlanmak için sınıflara gitmeden
önce akranlarıyla biraz sosyal zaman geçirmeleri için onlara bir şans vereceğine inanıyoruz. Çocuklar
arkadaşlarıyla birlikte mısır gevreği, krep, kızarmış ekmek, kek, meyve ve meyve suyunun tadını çıkarabilecek ve
daha sonra olumlu bir zihin çerçevesiyle zamanında sınıfa girebilecekler.
6. Sınıf öğrencilerimizin bu kampanyadan faydalanmasını istiyoruz. Çocuğunuzu beklememiz gerektiğini
bilmemiz ve buna göre plan yapabilmemiz için lütfen çevrimiçi formu doldurun.
Forma erişmek için buraya tıklayın
SAT haftası herkes için önemli bir hafta ve çocuklar gerçekten çok çalışıyor. Çocuğunuzu SAT haftasında daha
fazla desteklemeye yardımcı olacak birkaç hatırlatıcı:
•
•
•
•

Lütfen çocuğunuzun SAT haftalarının her günü okulda olduğundan emin olun - sınavlardan herhangi
birini kaçırırsa, bu onların genel seviyelerini etkileyecektir.
Çocuğunuz her sabah saat 8'de okulda olmalıdır, çünkü daha sonra gelmesi çok rahatsız edici olabilir.
SAT haftasına giden zamanı, birçok erken gece ile rahatlatıcı hale getirin!
Tüm zor işler yapıldı, bu yüzden lütfen çocuğunuza sınav haftasının endişelenecek bir şey olmadığı ve
öğrendiklerini gösterme zamanının geldiği konusunda güvence verin.

Aşağıda bilginiz için SAT takvimi bulunmaktadır.
Tarih
9 Mayıs Pazartesi
10 Mayıs Salı
11 Mayıs Çarşamba
12 Mayıs Perşembe

Test
Noktalama işaretleri ve dil bilgisi
testi. Heceleme testi
Okuma testi
Matematik test kağıdı 1 (aritmetik)
Matematik test kağıdı 2 (akıl
yürütme)
Matematik ödevi 3 (akıl yürütme)

Süre
45 dakika
20 dakika
60 dakika
30 dakika
40 dakika
40 dakika

Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz - lütfen kalan sorularınız/endişeleriniz için bizimle iletişime
geçmekten çekinmeyin.
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