17th February 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
The Secondary Concert held on Wednesday 15th February was a real showcase of talent, both varied
and impressive. Selecting those who performed by audition proved to be a very tough task as there
is such a body of interest in music here at ESK. It always interests me that our musicians are so
frequently talented in many other ways as well as their music, many being excellent scientists,
budding engineers, and perhaps a few medical doctors and lawyers in the making! It was
compelling that so many different genres were on show with classical, rock, pop, and also Turkish
pop music on show. Congratulations are due to each performer, and also to the dedication of the
Music Department for preparing such a great experience for all.
Our first Ski Trip was a huge success. The different opportunities for learning that we support at
ESK are truly world class. Thanks go to Ms Sian Tolba for excellent organisation, and dedication in
establishing such a worthwhile trip, and in writing such a lovely daily diary with photographs, some
of which are included for you to see.
Best wishes,

Hector MacDonald
Principal

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
15 Şubat Lise Müzik Konseri, çeşitli ve etkileyici yeteneklerin birleştiği bir gösteriydi. Konsere
katılacakları seçmek çok zor oldu çünkü ESK de müzikle ilgilenen öğrenci sayısı çok. Beni her zaman
etkileyen bir konu da öğrencilerimizin müzik dışında da pek çok dalda yetenek sahibi olmalarıdır.
Onların çoğunu geleceğin mükemmel bilimcileri, mühendisleri, doktorları ve hukukçuları olarak
görüyorum. Konser boyunca Klasik, Rok, Pop ve Türkçe Pop müziklerinden örnekler dinledik.
Konserde yer alan tüm öğrencileri ve böyle güzel bir deneyim yarattıkları için Müzik
öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.
ESK de gerçek anlamda dünya çapında bir eğitim için sunduğumuz olanaklar kapsamında yapılan
kayak gezimiz de çok başarılıydı. Öğretmenimiz Bayan Sian Tolba’yı gerçekleştirdiği bu mükemmel
organizasyon; böyle güzel bir organizasyon yaratmak için gösterdiği kararlılık ve gezi boyunca
hazırladığı ve resimlerle donattığı seyir defteri için tebrik ediyorum. Fotoğrafların bazılarını ekte
sizlerle paylaşmak istedim.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

