8th December 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
The Y4 production of ‘Amazing Egyptians’ was a lot of fun last week, and many excellent voices
were to be heard. The parental work on costumes was stunningly good, and the children obviously
loved performing. Our thanks go to all the teachers and TAs that helped make the show such a
pleasure to watch.
Also last week ‘Grease’ was a really heart-warming show, with good music and excellent dramatic
expression. It was excellent to see input from Art, Music, and Dance and Drama Departments, all
dedicated to one event. There was so much detail, an excellent live band and violin group, and
charming voices. For many re-learning the hand-jive was a challenge, but the set, the black and
white movie as well as energy of the entire show was a real triumph. A warm thank you to all of
the supportive parents who helped to promote the show with gorgeous cars, and so many great
details.
There are plenty of photos from the event and rehearsals to be seen here:
https://www.facebook.com/theenglishschoolofkyrenia/

All best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
4.sınıfların geçen hafta sahneledikleri ‘Amazing Egyptians’ gösterisi çok eğlenceliydi ve bize
mükemmel şarkılar dinletti. Ailelerin yarattıkları kostümler de birer harikaydılar ve belli ki çocuklar
rol yapmayı çok sevdiler. Seyretmekten bu kadar zevk aldığımız bu gösteriyi düzenleyen tüm
öğretmenlerimize ve yardımcılarına teşekkür ediyoruz.
Yine geçtiğimiz hafta öğrencilerimizin sahneledikleri ‘Grease’ müzikali şahane müzik ve
performanslarıyla kalbimizi fethetti. Resim, Müzik, Dans ve Tiyatro bölümlerinin sırf bu oyun için
yaptıkları işbirliği mükemmeldi. Gösteride pek çok detay, canlı müzik, keman grubu ve büyüleyici
sesler vardı. Birçoğumuz için hand-jive (el çırpma) dansını yeniden öğrenmek zordu ama oyunun
sahnesi, siyah beyaz film ve oyun boyunca sergilenen enerji gerçek bir zaferdi. Oyunu muhteşem
antika arabalar ve daha birçok detay ile destekleyen velilere candan teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Oyunun provalarında ve gösterilerde çekilen pek çok fotoğrafı aşağıdaki adreste görebilirsiniz:
https://www.facebook.com/theenglishschoolofkyrenia/

Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

