12th May 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Just before May Day I had the pleasure of watching the Y11 Drama cohort give their performance
of My Name is Adam which they had created. It was thought provoking, and cutting edge in terms
of the quality and sincerity of the sentiments expressed – wonderful to watch. Last week it was a
delight to see the fifth of the PY Sports Days. Year 1 were such a pleasure to watch, and the
participation of every child was wonderfully supported. Our thanks to the Sports Department for
such excellent days, and I must congratulate all parents who took part in parents’ races, everyone
looked very fit, and I must record how competitive each and every one was! Good fun.
The examination season is in full swing, and I’ve been pleased to see the way students now prepare,
and how very committed colleagues continue to support their revision processes. Focusing on what
experience suggests is likely to appear on each paper, rather dwelling on what might come up but
less likely is a key strategy. On Tuesday May 9th, 2017 at Break we held a minute of silence in
memory of every combatant and civilian casualty from the Second World War, our marking of
Victory Day. You may have seen a number of us wearing the distinctive ribbon of St George which
is orange and black on the days leading up to Tuesday. On Saturday May 13th, 2017, we are once
again hosting the Peace Players as basketball players from ESK and their counterparts from Nicosia
get together and enjoy what they all have in common, their youth, friendliness, and a love of sport.
See if you can drop in during the afternoon and feel the spirit of the day.
Warm best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
1 Mayıs tatilinden hemen önce 11.sınıf Tiyatro grubunun sahnelediği ‘My Name is Adam’ adlı oyunu
seyretme fırsatını buldum. Oyun hem düşündürücüydü hem de duyguların anlatımındaki içtenlik
ve incelik açısından yenilikçiydi. Seyretmek bir zevkti.
Geçen hafta ayrıca 1.sınfların beşinci ‘Spor Günü’ aktivitelerini seyretmek çok eğlenceliydi.
Çocukların her biri çeşitli dallarda yarışma fırsatını buldu. Böylesi güzel bir organizasyon için Beden
Eğitimi öğretmenlerimizi tebrik ederken yarışlarda bizleri yalnız bırakmayan ve hırsla yarışan
velilerimizi de kutlamak istiyorum. İyi eğlendik!
Sınavlar hızla devam etmektedir. Öğrencilerin hazırlanma dönemleri ve öğretmenlerin fedakâr
yardımlarını memnuniyetle gözlemliyorum. Deneyimler gösteriyor ki sınavlara hazırlanırken az
olasılıkla gelebilecek sorular yerine geçmişte sorulmuşlar üzerinde durmak daha iyi bir stratejidir.
9 Mayıs Salı günü teneffüste ‘Victory Day’ (Zafer Günü) çerçevesinde Avrupa’da İkinci Dünya
Savaşlarının sonunu temsil eden ve bu savaşlar uğruna ölen milyonlarca asker ve sivilin anısına bir
dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Hafta boyunca bazı öğrenci ve öğretmenlerin turuncu siyah
kurdeleler taktığını farketmişsinizdir.
13 Mayıs Cumartesi günü okulumuzda bir kez daha ‘PeacePlayers’ basketbol turnuvası
düzenleniyor. ESK basketbol sevenleri ile Lefkoşa’daki çeşitli okullardan gelecek genç oyuncular
dostluk çerçevesinde basket maçları yapacaklar. Vaktiniz olursa sizleri de bu güzel günde aramızda
görmek isteriz.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

