16th October 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
Last week, Year 6 Primary School students spent three wonderful days in Karpaz. Residential trips
of this kind are an important part of the educational development of students as they learn new
skills and independence. Carefully designed activities were also included to bring the curriculum to
life, particularly the sciences, nature, art and physical endurance. Team building was also a key
focus through a range of well-thought out activities. My congratulations to the Year 6 team for
organising and running a truly special experience for our young students.
During the SY Assembly on Monday I spoke with all the students about bullying, making it clear that
we do not tolerate this kind of behaviour at ESK. Everyone that I have ever met has been bullied
at some time, whether psychologically or physically and of course this piece of statistics makes it
even more unacceptable. At ESK we are working on identifying it and instantly putting a stop to it.
As a school we collectively refuse to have it happen within the culture we have been crafting at
ESK. Bullying as a theme was emphasised by a very capable presentations during our last assembly,
and will be picked up over the weeks within the PSHE programme.
Our congratulations are extended to ESK 2017 graduate Matan Ben Dek who has gained a welldeserved place to study Medicine in Italy. Matan’s IMAT results are outstanding; ranking 215th out
of 6,235 total students in the World. This puts Matan in the top 3.5% of all who took the exam and
he has the fifth highest score in the whole of Cyprus.
On Monday October 23rd, 2017, we will return to full school uniform for all students. This means
that Secondary students will be required to wear blazers, ties and trousers or skirts (not shorts).
Primary students in Years 3 to 6 will be required to wear ties.
To help you to get all that you need, the Uniform Shop is open every Monday 08:30-10:30 and
13:00-16:00. Additionally, in order to give everyone the chance to be ready for the move into full
uniform, the uniform shop will also be open on Wednesday 18th October 8:30-16:00.
This week students making application to colleges at Oxford and Cambridge and any UK Medical
schools sent in their UCAS application materials to meet the earlier deadline established for such
institutions. It has been a real pleasure to be of help with advice on personal statements and on
the choice of colleges where applicable, and I look forward to being of some help to any others in
Y13 as they get ready for the December/January deadline for all UCAS applications.
All best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
Geçen hafta 6. Sınıf öğrencileri Karpaz'da üç harika gün geçirdiler. Bu tür yatılı geziler öğrencilere
yeni beceriler ve bağımsızlık kazandırır ve eğitimsel gelişimlerinin önemli bir parçasıdır. Bu yıl okulda
işledikleri müfredatı hayata geçirmek için, özellikle bilimler, doğa, sanat ve fiziksel dayanıklılık gibi
özenle tasarlanmış etkinlikler de dahil edilmişti. Takım ruhunu geliştirme, iyi düşünülmüş bir dizi
etkinlik yoluyla kilit bir odaktı. Genç öğrencilerimiz için bu gerçekten özel deneyimi organize ettikleri
için 6. Sınıf eğitmenlerini tebrik ederim.
Pazartesi günkü bayrak töreni sırasında tüm Lise öğrencilerine zorbalıkla (bullying)ilgili konuşarak,
ESK'da bu tür davranışlara müsamaha göstermediğimizi açıkça belirttim. Şimdiye kadar tanıştığım
herkes psikolojik ya da fiziksel olarak bir zaman zorbalığa uğramıştır ve elbette bu istatistik durumu
daha da kabul edilemez hale getiriyor. ESK, okul olarak böyle durumları tespit edip anında sonlamak
için özenle gayret gösteriyor ve hep birlikte yarattığımız ESK kültürü içinde olmasını kesinlikle
reddediyoruz. Zorbalık bir tema olarak hafta başı toplantımız sırasında çok yetenekli sunumlarla
vurgulandı ve PSHE programı içerisinde de önümüzdeki haftalarda ele alınacaktır.
İtalya'da tıp okumaya layık görülen ESK Haziran 2017 mezunu Matan Ben Dek'i olağanüstü
başarısından dolayı tebriklerimizi sunuyoruz. Matan'ın IMAT sınav sonuçlarıyla Dünya çapında
toplam 6235 öğrenci içinde 215'inci sırada yer aldı. Buna göre Matan sınava girenlerin en iyi
%3.5’unun içindedir ve Kıbrıs'ın tamamında beşinci sıradadır.
23 Ekim 2017 Pazartesi günü, tüm öğrenciler için tam takım okul üniformasına geri döneceğiz. Bu,
Ortaöğretim öğrencilerinin ceket, kravat ve pantolon veya etek giymesi gerektiği anlamına gelir
(şort değil). 3. yıldan 6. yıla kadar ilkokul öğrencilerinin kravat takmaları gerekecektir.
İhtiyacınız olan her şeyi elde etmenize yardımcı olmak için Üniforma Mağazası her Pazartesi 08: 3010: 30 ve 13: 00-16: 00 saatleri arasında açıktır. Buna ek olarak, herkesin tak takım üniforma
eksikliklerini tamamlayabilmesine fırsat sağlamak için üniforma mağazası 18 Ekim Çarşamba günü
8:30-16: 00 saatleri arasında da açık olacaktır.
Bu hafta Oxford ve Cambridge kolejlerine ve İngiltere'deki Tıp okullarına başvuran öğrenciler bu
kurumların istedikleri erken başvuru tarihlerine uyarak UCAS başvuru dosyalarını gönderdiler.
Kişisel beyanlar ve gerektiğinde kolej seçimi konusunda öğüt vererek yardımcı olabilmekten
gerçekten mutluluk duymaktayım ve Y13'teki diğer öğrencilere tüm UCAS başvuruları için Aralık /
Ocak ayı son başvuru tarihine hazırlanmalarına yardım etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

