9th October 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
On Thursday of last week, the Primary School student council held a special Turtle Day event. The
event helped to raise awareness of our wonderful marine life on this Island as well as raising funds
to make our final payment for the tracker on ESK Bubbles the turtle. Since departing Alagadi beach
on May 31st 2017, ESK Bubbles has made her way to Italy. You can track her here:
http://www.seaturtle.org/tracking/?tag_id=167643
The children also spent time creating some truly beautiful pieces of turtle -inspired artwork which
will be on display in both the Eco Building and the Main building of the school.
Again on Friday of last week it was so much fun to hear ‘Wake and Shake’ roll back into action. The
Sports and PE Department are maintaining their drive to support fitness for all, as well as
developing further sporting competition with their plans for inter-house competitions – we’ll keep
you apprised of all developments.
Students in Y13 are suitably preoccupied by writing compelling and attractive personal statements,
and finalising the lists of universities they may wish to attend. It’s a complex process, and for all
the fine aspirations that result, the financial implications of study around the world represent a
material factor in the final decision. Students should be proud of their offers, but final decisions
are personal and based on very many factors. We are proud of them all as they increasingly have
the spirit to set high targets, and achieve them.
The Duke of Edinburgh Awards Assembly has had to be postponed until 2018 so that more students
can finalise all the elements of the award programme. Twenty eight students will receive their
bronze award and a large number of silver awards will be presented when totally complete. It is a
real testimony to the school spirit at ESK that so many have done so much so far.
All accomplishments to date have come from setting appropriate targets, and the interaction with
home room tutors to help each student realise their potential. Our thanks extend to you all as
parents, aunts, uncles, grandparents, and guardians, because without your constant support as
great families each child could not progress as well as they do.
All best wishes

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü İlkokul öğrencilerimiz özel bir Kaplumbağa Günü etkinliği
düzenlediler. Bu,özellikle adamızdaki su altı yaşamı hakkında bilinçlendirme ve ESK Bubble’ın radyo
izleyicisinin son ödemesini yapmak için düzenlenmiş bir etkinlikti. Bubbles, 31 Mayıs’ta Alagadi’den
ayrıldı ve son olarak İtalya kıyılarına vardı. Sizler de Bubbles’ı aşağıdaki web sitesinde izleyebilirsiniz:
http://www.seaturtle.org/tracking/?tag_id=167643
Etkinlik boyunca çocuklar Kaplumbağa temalı çeşitli sanat eserleri yarattılar. Eserleri ESK Eko Binası
ve ESK Ana Binasında sergilenecektir.
Yine geçtiğimiz hafta Cuma sabahı ‘Wake and Shake’ programını tekrar hayata geçirmek çok
eğlenceliydi. Spor ve Beden Eğitimi bölümü herkesin formda olmasını sağlamak için canla başla
çalışıyor. İleriki bir tarihte okul çapında spor yarışmaları düzenlenecektir. Gelişmeleri sizlere daha
sonra bildireceğiz.
13. sınıf öğrencilerimiz bu aralar üniversite başvuruları için ilgi uyandıran ve cazip kişisel beyanatlar
yazmakla meşguldurlar. Bu çok karmaşık bir süreçtir ve tüm iyi isteklere rağmen parasal yaptırımlar
sonunda seçimlerini etkilemektedir. Öğrenciler üniversitelerden aldıkları tekliflerle gurur
duymadırlar, fakat son seçim her zaman birçok etkeni içeren kişisel bir karardır. Bizler onlarla gurur
duyuyoruz çünkü giderek kendileri için çıtayı yükseltiyorlar ve sonunda da başarıya ulaşıyorlar.
The Duke of Edinburgh Ödül töreni daha fazla öğrencinin ödül alabilmek için gerekli kriterleri
tamamlayabilmelerine fırsat yaratmak için, 2018 de ileriki bir tarihe kadar ertelendi. Törende yirmi
sekiz öğrenci bronz ve pek çok öğrencimiz de gümüş madalya alacaklar. Bu sonuçlar ESK ruhunun
ve birçok kişinin verdikleri emeğin güzel bir göstergesidir.
Günümüze kadar tüm başarılar, uygun hedefler koymak ve sınıf öğretmenlerinin kendi aralarında
etkileşim kurup öğrencilere potansiyellerine ulaşabilmeleri için yardım etmekten geçer. Bizler tüm
anne-babalara, teyzelere/halalara, amcalara/dayılara, nenelere/dedelere ve vasilere iyi bir aile
oldukları için teşekkür ediyoruz. Sizsiz çocuklarımız bu kadar iyi ilerleme gösteremezler.
Saygılarımla

Hector MacDonald
Okul Müdürü

