12th January 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
As the New Year begins we have returned to several excellent pieces of good news. Congratulations
are due to Ayla Rose Say who has been granted a place at Smith College in Massachusetts, USA.
Founded in 1871, Smith College is a private women’s liberal arts college in Northampton. It is a
member of the Seven Sisters—a group of east coast women’s colleges, including Barnard, Bryn
Mawr, Mount Holyoke, Radcliffe, Vassar and Wellesley—and prides itself on its mission of
empowering and educating the next generation of female leaders. Smith offers more than 50 areas
of study, and nearly 50% of juniors study abroad each year. The college has produced spectacular
alumni, Sylvia Plath, Gloria Steinem, Margaret Mitchell, and Madeleine L’Engle to name but a few
famous writers and journalists. Smith College has been ranked within the top twelve liberal arts
colleges world-wide, and within the USA is held in the same sort of high esteem as Harvard. Ayla
has also been honoured in the financial package she has received on merit with the "Presidential
Scholarship" which is a four-year scholarship for outstanding academic and extracurricular
activities.
Congratulations are also due to Daniel Todd who has heard from Cambridge International
Examinations that his IGCSE First Language English result placed him Top in Cyprus, and to Holly
Cartwright, who’s AS Geography, received a High Achievement Award. High Achievement Awards
are granted to individuals who stand top in a region.
The first week back was a very busy one, it is so impressive to see the planning and care and
attention that is being devoted to each and every student at ESK. In turn we are delighted by the
way that so many students correspond to challenges, and are realising well set targets. We hope
that the break was an excellent one for you as a family, and that the New Year will bring you great
good fortune. Have a great week.
Best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Yeni yıla çok güzel haberlerle girdik. Öncelikle Ayla Rose Say’ı tebrik etmek istiyorum. Ayla A.B.D’nin
Massachusetts eyaletindeki Smith College’a girmeye hak kazandı. Smith College 1871 yılında
Northhampton’da sosyal bilimler alanında kadınlar için kurulmuş bir özel üniversitedir. Geleceğin
kadın liderlerini eğiterek güçlendirme amacıyla gururlanan Doğu yakasındaki Yedi Kardeş
üniversitenin- Barnard, Bryn Mawr, Mount Holyoke, Radcliffe, Vassar ve Wellesley – bir tanesidir.
Smith College elliden fazla bölüm sunarken öğrencilerinin yaklaşık yüzde ellisi yurt dışındaki çeşitli
üniversitelerde bir yıllığına eğitim fırsatını elde ediyor. Mezun ettiği olağanüstü kişilerin arasında
Sylvia Plath, Gloria Steinem, Margaret Mitchell ve Madeleine L’Engle gibi birçok ünlü yazar ve
gazeteci bulunmaktadır. Smith College sosyal bilimler dalında dünya çapında ün yapmış ilk on iki
üniversitenin arasında olup A.B.D.’de sosyal bilimler dalında Harvard kadar saygı uyandıran bir
okuldur. Ayla aldığı okul bursu yanında akademik ve eğitim dışı aktivitelerde göstermiş olduğu üstün
başarıdan dolayı dört yıllık ‘Başkanlık Bursu’na da layık görülmüştür.
Burada ayrıca Daniel Todd ve Holly Cartwright’ı da tebrik etmek istiyorum. Daniel, Cambridge
International Examinations IGCSE First Language English sınavında tüm Kıbrıs birincisi gelirken, AS
Level Geography sınavında Holly, Yüksek Başarı Ödülü aldı. Bu ödül bölgelere göre sınavlarda en
yüksek puanı alan öğrencilere verilir.
Tatilden sonraki hafta çok yoğun geçti. ESK de her öğrenci için yapılan planlama ve her birine
gösterilen özen ve ilgi gerçekten etkileyici. Bunun karşılığında öğrencilerimizin zorlukları başarıyla
göğüslemeleri ve kendilerine konulan hedeflere ulaşmaları bizleri sevindirmeye devam ediyor.
Umarız ailenizle birlikte mükemmel bir tatil yapmışsınızdır. Yeni Yılın hepinize bol şanslar
getirmesini ve iyi bir hafta geçirmenizi dilerim.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

