10th March 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Let me thank all of you for your helpful support of our appearance policies, it’s an element that is
worthy of attention periodically within any really successful school. Boys’ haircuts can
inadvertently veer towards the extreme as barbers cut hair in a way that suits the majority of their
clients, but not aspirational young men who wish to access great universities, overseas in many
cases. Tighter trousers that veer towards leggings drift in for girls, and blazers get worn in ways
that make us think that ‘Saturday Night Fever’ has returned to popularity. As a parent it can feel
difficult to say no when pressed by an energetic child, but in all schools slippage occurs and can
erode the quality of dress and appearance to a point that there is nothing distinguished about a
youngster attending an important interview. This phenomenon has been a feature of education
for a huge length of time, (when I was at school highly coloured socks were as an easily disguised
symbol of rebellion). Thus, some of the things we have to adjust may seem comical or trivial, but
holding to high standards is really important.
Each week we witness more and more success from our students as they take on new challenges,
and try to improve and hit targets thoughtfully established. The Y3 production of Romans was very
well received and was an absolutely wonderful performance. Congratulations to the Year 3
students and their teachers and TAs and a huge ‘thank you’ to parents and families for the
wonderful costumes.
World Book Day last week was enormous fun as students and their teachers dressed as characters
from some of their favourite books. Our thanks go to the very many parents who must have spent
a lot of time helping each student gather materials and refine their costume. Seeing colleagues as
kind witches and even a gorilla made my day, and I know that all of the students and staff within
the Primary students thoroughly enjoyed the day. A warm thank you to all of the teachers and TAs
in the primary years for making the day so very special.
Almost two weeks ago a very special student initiative, Games Con, took place. Organisers let me
know that the event was bigger than ever with about 150 participants, some of whom came from
other schools to take part. Our thanks go to the talented Sixth Formers who invented the event,
and keep the tradition going and to Danielle Devine for overseeing the event.
There is very good news this week regarding sports. We are happy to announce that secondary
student İrem Kesim became first in TRNC Interschool Fencing Championships in her age group and
Ece Öncül became first in her age group. Sera Gürler also represented ESK successfully during these
games. Another success story came from Onur Dosi from secondary years. Onur became first in his
weight category competing in the KKTC Interschool Judo Competitions. We once again
congratulate them and wish them many more successes.
We are still hearing of some exceptional university offers for our students from highly esteemed
institutions all around the world. I’ll try to generate a suitable expression of these fantastic offers
of places next week. Routinely hearing back from universities using the UCAS system is still taking
place as late as April 5th, each year so if you are still awaiting news your student is still being
seriously considered.
Let us wish you all a lovely week
Warm best wishes

Hector MacDonald
Principal
-------------------------------------------------------------------------------------------Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Sizlere, ESK Kıyafet Yönetmeliyle ilgili gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu
başarılı okullarda dönem dönem gözden geçirilmesi gereken bir konudur. Erkek öğrencilerimizin
saçları berberlerin modaya uygun kesimleriyle aşırıya kaçabilir. Gençliğin çoğunluğu için bu sadece
bir moda takibi belirtisi olsa da bizim okuldaki kendini en iyi uluslararası üniversitelere hazırlayan
başarılı gençlerimiz için uygun olmayacaktır. Aynı şekilde kız öğrencilerimizin giydikleri dar okul
pantolanları daha fazla tayt olarak kabul edilebilir. Okul ceketlerinin giyiliş tarzı da bizlerde
‘Saturday Night Fever’ popularitesinin geri geldiği intibasını yaratıyor. Veliler olarak bazan enerji
dolu çocuklarmıza hayır diyemeyebiliriz. Fakat okullarda bu görünüm kirliliğine yol açar ve
öğrencilerimizi güzide kılmaz. Giyim ve üniforma konusu uzun yıllardır eğitimin kor noktalarından
birisini teşkil etmektedir; örneğin ben okuldayken parlak renkli çoraplar giymek bir baş kaldırma
simgesi olarak kabul edilirdi. Sonuçta uyum göstermemiz gereken bazı konular ne kadar komik veya
anlamsız görünse de okulumuzda yüksek bir standart devam ettirme ilkesi bizim için çok önemlidir.
Her hafta öğrencilerimiz önlerine sürülen zorlukların üstesinden daha da başarılı ve ustalıklı şekilde
gelmekte ve onlar için titizlikle hazırlanmış hedeflere kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Üçüncü
sınıfların sahneledikleri Romans adlı gösteri büyük bir başarı örneğiydi. Tüm öğrencilerimizi ve
eğitmenlerimizi tebrik ediyoruz ve kostümlerin hazırlanışında yardımcı olan ve gösteri günü de
bizleri yalnız bırakmayan siz velilere teşekkür ediyoruz.
Yine geçtiğimiz hafta en sevdikleri kitap karakterleri gibi giyinen öğrenciler ve öğretmenler Dünya
Kitap Günü etkinliklerimizi muazzam eğlenceli kıldı. Yine bunca güzel kostümün hazırlanmasında
emeği geçen tüm velilere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Meslektaşlarımı iyi kalpli cadılar ve hatta goril
olarak görmek beni çok eğlendirdi. Biliyorum bu etkinliğe katılan herkes çok özel bir gün geçirdi ve
bundan dolayı organizasyonunda emek gösteren tüm ilkokul eğitmenlerimize ve emeği geçenlere
ayrıca teşekkür ediyorum.
İki hafta önce bir dizi öğrencimiz düzenlediği Games Con etkinliğimiz gerçekleşti. Bu yılki etkinlik
150 den fazla öğrencinin (ESK içinden ve dışından) katılımıyla harika bir organizasyon oldu. Özellikle
yıllar önce bu etkinliği okulumuzda başlatan ve devam ettiren yetenekli öğrencilerimize ve bu yılki
etkinliğin denetmenliğini yapan öğretmenimiz Danielle Devine’e teşekkür ediyorum.
Son dönemde öğrencilerimiz spor dalında da büyük başarılar gösterdiler. Lise öğrencimiz İrem
Kesim KKTC Okullar Arası Gençler Eskrim şampiyonu olurken, ortaokul öğrencimiz Ece Öncül’de
KKTC Okullar Arası Yıldızlar Eskrim şampiyonu oldu. Sera Gürler’de başarılı bir şekilde okulumuzu
Eskrim alanında temsil etti. Bir başarı haberi de ortaokul öğrencimiz Onur Dosi’den geldi. Onur,
KKTC Okullar Arası Judo Şampiyonluk maçlarında kilosunda birincilik ödülünün sahibi oldu.
Gençlerimizi başarılarından dolayı bir kez daha kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
Mezun olacak öğrencilerimiz için dünyaca ünlü üniversitelerden teklifler gelmeye devam ediyor.
Gelecek hafta sizlere bu ünivesiteler hakkında daha detaylı bilgiler vereceğim. Kullandığımız UCAS
sistemi 5 Nisan tarihine kadar bilgilendirme yaptığı için çocuğunuza henüz cevap gelmediyse hala
daha değerlendirildiğini hatırlamanızı isterim.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

