3rd February 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Science Day was a wonderful success last week, and witnessing how well the students expressed
the concepts behind their demonstrations impressed me immensely. Our thanks go of course to
the whole department for such imagination and inspiration and to Mr Yousef Hajikarimian who
coordinated with METU, and provided the motive force behind what was a super day.
On Tuesday evening this week a number of us had the pleasure of witnessing another initiative in
Speech and Debate that had been driven along by Y12 student Daniel Todd working with Ms
Hannah Tweedley, and indeed the English Department as a whole. The quality of expression
amongst the junior debaters was exceptional for their ages, and both Junior and Senior debaters
were very articulate. The motions were on tough propositions, and each team of six wove
interesting arguments and counter-arguments to entice us all!
Congratulations go to the Junior Team of Deniz Omer, Ayla Doga Soydemir, Cansu Kutay, Jacob
Swanson, Elay Yuksel and Yasmin Avdi, and the Senior Team; Tareq Omer, Ediz Alatli, Hazal SayOtun, Mohamed Ben Musa, Ekinsu Asci, and Azra Say- Otun. We heard an impassioned speech
given by Bilge Nevzat from Y13, and beautiful guitar work from Koray Ibrahim as well. What struck
me the most was the innate humanity which ran through all of the process which made me proud
to be with these wonderful young people. There is great hope for the future when you witness
these young minds in action.
Year 5 held a wonderful Chinese Assembly on Monday, beautifully illustrated and wonderfully
active. Our thanks go to their teachers and TAs, and rumour has it that Mrs Green’s dancing skills
impressed students and teachers alike! You can see photographs of these wonderful events
attached.
We wish you all a great break, and lovely time together with your families.
Best wishes,

Hector MacDonald
Principal

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Geçen hafta gerçekleşen Bilim ve Fen Günü büyük başarıydı. Deneyleri yapan öğrencilerin konulara
ne kadar hakim olduklarını görmek beni çok etkiledi. Tüm Fen Bilgisi eğitmenlerini tebrik ediyorum
ve özellikle projenin hayal ve ilham kaynağı olan öğretmenimiz Yousef Hajikarimian’a ODTÜ
Kalkanlı ile sağladığı işbirliğinden ve yaratılan bu muhteşem günden dolayı teşekkür ediyorum.
Geçtiğimiz Salı gecesi de başka bir girişimi izlemek sevincini yaşadık. Y12 öğrencisi Daniel Todd’ın
öncülüğünde ve özellikle İngilizce öğretmenimiz Ms Hannah Tweedley’nin ve tüm İngilizce
departmanın da katkılarıyla ESK Konuşma ve Münazara Gecesi düzenlendi. Orta bölümündeki
öğrencilerin münazara boyunca sergiledikleri ifade şekilleri yaşlarına göre fevkaledeydi. Lise ve Orta
bölümlerinden tartışmacılarının ifade güçleri çok yüksekti. Münazara konuları gerçekten zordu ve
her grubun altı münazaracıları gerçekten ikna etmek için gerçekten ilginç fikirler ve karşı-fikirler
sundular.
Orta bölümü münzara takımı Deniz Ömer, Ayla Doğa Soydemir, Cansu Kutay, Jacob Swanson, Elay
Yüksel ve Yasmin Avdi; Lise Münazara takımı Tareq Omer, Ediz Alatli, Hazal Say-Otun, Mohamed
Ben Musa, Ekinsu Aşçı, ve Azra Say- Otun’i tek tek tebrik ediyoruz. Programın bir parçası olarak Y13
öğrencisi Bilge Nevzat duygulu bir konuşma yaptı ve Y11 öğrencisi Koray İbrahim gitarıyla bizleri
ihya etti. Tüm süreç boyunca gençierimizin gösterdiği insancıl yaklaşım beni çok etkiledi. Gençlerin
bu çalışmalarını takip etmek geleceğe olan ümitlerimi artırıyor.
5.sınıflar Pazartesi sabahı Çin Yeni Yılını kutlamak için rengarenk renklerle ve danslarla bizleri
eğlendirdiler. Bu etkinliği düzenleyen tüm öğretmenlerimizi kutluyoruz. Rivayete göre Mrs
Green’in dans becerisi herkesi etkiledi! Ekte sizlere bu etkinlikle ilgili resimleri yolluyoruz.
Sizlere ailenizle birlikte geçireceğiniz güzel bir tatil diliyoruz.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

