14th April 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
The week has progressed at a very fast rate. On Friday, two weeks ago, the Y6 Poetry Night
developed and presented by the students and their teachers from the Turkish Department
promoted full participation, and was a real treat. Likewise an assembly and production of ‘Cranes’
in the SY marked World Theatre Day, and showcased high quality performance as well as large
participation by the students. Our thanks go to the Drama Department for their high-quality work
and enthusiasm, inspiring the students to very high levels of expression. Our long term
commitment to foster high level performances in music, drama, and the visual arts is unshakeable.
One week later I was delighted to witness Y5’s celebration of Turkish Cypriot culture with such a
humorous show, with superb costumes. Our thanks go to all of the teachers and TAs, and of course
the parents. Watching the fathers dance for their daughters was exceptional!
We are dedicating a great deal of energy at this time selecting talented teachers from the UK and
world-wide who we believe will be in harmony with the school, and what we strive to do for young
people from the 33 nations we serve at present, and even more in the future. World-wide searches
illustrate our preoccupation to find talented and well-trained teachers that will express their
energy, and also enjoy team processes. The interaction of colleagues respecting the needs of each
and every subject teacher, who strive to help develop each student, is pivotal. Our very best show
a deep respect for one another, irrespective of their place of birth or training. My decades of
experience reinforce for me why cultural sensitivity, and a joy in working in a workforce that
includes people from many nations and cultures, is the essence of successful international
independent education. The attitude of colleagues towards skill acquisition in our students, and
promoting open-mindedness, is predicated on the avoidance of any sense that high quality
teaching relates to the passport one holds. Talent is talent, and should be promoted on merit, and
I am so pleased by the talents that combine to give each child the best here at the ESK.
The Visual Arts Exhibition from our talented IBDP student Vladislava Matveeva was of ultra-high
quality and in my global experience so much better than so many other schools that support the
IBDP. We have a long term commitment to the IBDP which does so much for suitable bright
students, and numbers choosing the programme are growing. We are distinguished in Cyprus in
supporting choice for our students as they enter the Sixth Form, alternative pathways exist that
best suit different students all seeking excellent outcomes.
Sports Day for the SY is taking place as I write, yet another manifestation of energy and staff
commitment to provide super experiences for our talented students. I would also give you some
other sports news from our talented students. Our Y9 student Onur Dosi became first in TRNC Judo
Competitions and went on to represent TRNC at International Judo Competition in Turkey. Our
Primary Chess Team also had great success at recent TRNC Interschool Chess Competition. Adil
Ergüler, Ali Genç, Halil Baştuğ, Derin Barutcuzade, Sarp Barçın and Batuhan Kaan Özberk became
second as a team.
We hope you had a restful break.

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Bu hafta çok çabuk geçti. İki hafta önce, Cuma gecesi öğrenciler ve Türkçe öğretmenlerinin katkısıyla
yapılan geleneksel 6. sınıf Şiir Gecesi seyredilmesi gereken bir etkinlikti. Aynı şekilde Dünya
Tiyatrolar Günü'nde ESK Tiyatro Kulübümüz 'Cranes' adlu oyunla kaliteli bir performans sergiledi.
Drama bölümünü sergiledikleri üstün düzeyde oyun için, gayretleri ve öğrencilere aşıladıkları ifade
çeşitliliği için teşekkür ediyoruz. Bizim müzik, drama ve resim sanatına olan uzun dönemdeki
yükümlülüğümüz ve planlarımız sarsılmazdır. Bundan bir hafta sonra da zevkle, 5. sınıfların hep
birlikte göz kamaştıran kıyafetleriyle sundukları, Kıbrıs Türk kültürünü kutlayan son derece esprili
gösteriyi izledik. Emek gösteren öğrencilerimizi, eğitmenlerimizi ve tabii ki velilerimizi candan tebrik
ediyoruz. Kızları için dans eden babalar harikaydılar!
Şu sıralar okulumuzda barındırdığımız 33 ülkeden gelme gençler için planlarımızı paylaşan ve
okulda uyum içinde çalışabileceğine inandığımız, İngiltereli ve uluslararası öğretmenler aramaya
çok enerji adıyoruz. Tüm dünyayı kapsayan arayışımız, iyi eğitilmiş ve kendi enerjilerini kullanmakla
beraber takım içinde çalışmayı seven öğretmenler bulmaya adadığımız çabayı gösteriyor.
Birbirlerinin ihtiyaçlarına saygı duyan iş arkadaşları arasındaki iletişim, hele her öğrenciyi
geliştirmeye çalışan ders öğretmenleri için önemlidir. En iyi öğretmenlerimiz, doğum yerleri ve
eğitimlerine bakmaksızın, bu derin saygıyı taşırlar. Uzun yıllar sürecinde topladığım deneyim, bana
kültürel hassasiyetin ve çeşitli kültür ve ülkelerden gelen insanlarla çalışabilmenin verdiği sevincin,
uluslararası bağımsız eğitimi başarılı kıldığını destekliyor. Eğitimcilerimizin öğrencilere beceri
kazandırmaları ve açık fikirliliği desteklemelerinin altında, kaliteli eğitimin kişinin pasaportuna bağlı
olmadığı düşüncesi yatıyor. Yetenek yetenektir ve başarılar desteklenmelidir. ESK'deki her çocuğa
en iyisini sunmak için bir araya gelen yeteneklerden çok memnunum.
Yetenekli IB Diploma öğrencimiz Vladislava Matveeva’nın görsel sanatlar dalındaki sergisi
muhteşemdi. Yine tecrübelerime dayanarak bu serginin dünya çapındaki birçok okuldan kat kat iyi
kalitede olduğunu söyleyebilirim. IB Diploma Programına çok önem veriyoruz ve bu yönde ilerleyen
öğrencilerimizin sayısı da günden güne artıyor. Six Form öğrencilerimize kişisel yeteneklerini göz
önünde tutarak sunduğumuz seçenekler, ve bu konudaki istikrarlı başarılarımız okulumuzun
yadsınamaz başarılarından biridir.
Geçen hafta ayrıca Lise öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin saygı çerçevesinde gerçekleştirdikleri
enerji dolu geleneksel Spor Günümüz harikaydı. Diğer spor haberlerimizde de 9.sınıf
öğrencilerimizden Onur Dosi’nin okullar arası yarışmalarda birinci geldiğini ve Türkiye’deki
uluslararası Judo yarışmalarında KKTC’yi temsil ettiğini sizlerle paylaşmak istedik. İlkokul Santranç
takımımız- Adil Ergüler, Ali Genç, Halil Baştuğ, Derin Barutcuzade, Sarp Barçın, Batuhan Kaan Özberk
da okullar arası turnuvada ikincilik ödülünün sahibi oldular. Tüm öğrencilerimizi başarılarından
dolayı tebrik ediyoruz.
Tatilde dinlendiğinizi umuyoruz.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

