2nd June 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
It was joyful to see the photographs taken during the Y4 trip to Lapta last week. We have attached
some so that you can share some of their joy.
Kaan Ibrahim in Y13 was delighted to be awarded a full EU scholarship to study at university in the
UK. Kaan has been awarded full scholorship, and has offers to study Natural Sciences at Christ’s
College Cambridge, UCL, Southampton, Bath, and Nottingham. This year I have been deeply
impressed that so many of our students in Y13 have received so many offers, many have four or
five offers utilising the UCAS system, and this is rare in my experience. This represents a real
testimony to the calibre of our Sixth Form students, and the expertise of colleagues in helping them
choose universities and make compelling applications.
Last Tuesday the Secondary Science Department arranged a wonderful celebration of Science as a
Taster Day for students in Y6 who were accompanied by their inspirational teachers. A warm thank
you is extended to the whole department, particularly Ms Amy Garnham and Mrs Vanessa Omer
for their technical expertise; it was a fabulous learning experience.
The A-Level Fine Art Exhibition was extremely good, each student literally illustrating their own
unique visions of life. The range of techniques used was great, and some techniques very exacting
and difficult to do. I find it so interesting to think about each student’s personality, and how their
visual expression reflects their sensitivity and uniqueness.
With my best wishes,

Hector MacDonald
Principal

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
4. sınıfların geçen hafta Lapta'ya yaptıkları yatılı gezi boyunca çektikleri fotoğraflara keyifle baktık.
Bu keyfi sizinle paylaşmak için de bazıları fotoğrafları ekte yolluyoruz.
Bu hafta son sınıf öğrencimiz (Y13) Kaan İbrahim, İngiltere'deki üniversite eğitimine kazanmış
olduğu AB bursuyla (tam burs) başlayacağı için çok mutlu oldu. Kaan, Christ's College Cambridge,
UCL, Southampton, Bath ve Nottingham'dan, Doğa Bilimleri bölümlerinden ayrı ayrı kabul teklifleri
aldı. Bu yıl Kaan gibi birçok son sınıf öğrencilerimizin başvurdukları üniversitelerin çoğundan teklif
aldıklarını görmek beni çok duygulandırdı. UCAS sistemini kullanan öğrencilerimizin dört veya beş
üniversiteden kabul almaları benim deneyimim açısından bile nadir bir durumdur. Tüm bunlar
Altıncı Öğrenci formumuzun kalitesine dair gerçek bir kanıt ve meslektaşlarımın öğrencilerin
üniversite seçimelerinde ve üniversitelere başvuru süreçlerinde gösterdikleri uzmanlığın
göstergesidir
Geçen Salı İlkokul 6.sınıf öğrencilerimiz Lise Bölümü fen bilgisi bölümünün de yardımıyla bir bilim
günü düzenlediler. Amaç onlara gün boyunca çeşitli deneyler yaptıkları ve bilimi kutladıkları bir gün
yaşatmaktı. Tüm öğrenciler için harika bir deneyim oldu. Bu muhteşem günü düzenleyen tüm
eğitmenlere ve özellikle teknik uzmanlıkları için Bayan Amy Garnham ve Bayan Vanessa Ömer'e
içten teşekkür ediyorum.
Öğrencilerimizin A Level Güzel Sanatlar Sergisi son derece etkileyiciydi. Her öğrenci kelimenin tam
anlamıyla kendine özgü hayat vizyonlarını resimle yansıttılar. Öğrenciler yüksek sayıda teknik
çeşitlilik, ve bazı tekniklerin zorluklarına rağmen titiz çalışmalar sergilediler. Tek tek her öğrencinin
kişiliğini ve görsel ifadelerinin duyarlılıklarını ve benzersizliğini resimsel olarak nasıl yansıttığını
gözlemlemek şahsen çok ilgimi çekti.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

