20th January 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
We have just received some excellent news with regard to university and college placement. Year
13 student, Kaan Ibrahim, has been given a conditional offer to study within the Natural Science
Tripos after interview at Christs College, University of Cambridge. This is a great reflection of Kaan’s
passion for science, originality of mind and determination. Christs College was founded by William
Byngham in 1437 and has the great poet John Milton amongst its alumni.
This week an information evening regarding IGCSE subject options was held for our students, who
will be entering Y10 in September, and their families. Our breadth of choice and the quality of each
programme of instruction is unrivalled in Cyprus. Year upon year it is such a pleasure to engage
with families as these important choices are put in place. Longitudinally, helping to explore
combinations that keep different career choices open whilst suiting each student’s strengths is
deeply satisfying.
The Secondary School Science department is organising a ‘Celebration of Science’ on Thursday 26th
January (13:35 – 17:00). All of our Secondary students will have the opportunity to view and
participate in the many science demonstrations spanning Chemistry, Physics and Biology. The event
will be held in the Great Hall. We are delighted that we will also be joined by a number of scientists
from Middle East Technical University (METU - North Cyprus Branch) who will also display and
demonstrate a number of experiments during, what we anticipate will be, an extremely
inspirational event.
A note in the calendar to let you know that we will be holding our annual Secondary School Concert
in the Great Hall on Wednesday February 15th, 2017, at 7:00 pm. Students are eagerly auditioning
as I write. I’m sure it will be a super concert.
We wish you all a wonderful week!
Best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Bu mektupta sizlere yine mezun olacak öğrencilerimizin üniversite seçim ve yerleştirilmeleriyle ilgili
çok güzel bir haberimiz var. 13.sınıf öğrencilerimizden Kaan İbrahim, Cambridge Üniversitesinde
gerçekleşen mülakattan sonra Christs College Natural Science Tripos programından şartlı kabul
teklifi almıştır. Bu kabul Kaan’ın doğa bilimlerine olan tutkusunun, yaratıcılığının ve kararlılığının
güzel bir sonucudur. Christs College, 1437 yılında William Byngham tarafından kurulmuştur. Çok
ünlü şair John Milton mezunları arasındadır.
Geçen hafta, Eylül 2017 de 10. Sınıfa devam edecek öğrenciler ve velileri için IGCSE seçenelekleriyle
ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledik. Sunduğumuz seçenekler ve programlarımızın kalitesi bizleri
Kıbrıs’ta rakipsiz kılıyor. Ayrıca her yıl siz velilerle bu önemli seçimler için bir araya gelmek bizlere
zevk veriyor. Bir yandan her öğrencinin güçlü yönlerini göz önünde bulundurup öte yandan değişik
meslek seçimlerine elverişli kombinasyonlar sunmakta gösterdiğimiz titizlikten son derece
memnunuz.
Orta-Lise Fen Bilimleri Bölümü 26 Ocak Perşembe günü, 13:35-17:00 arasında ‘Bilimi Kutlama’
programı düzenliyor. Tüm Orta ve Lise öğrencilerimiz Kimya, Fizik ve Biyoloji dalında deneylere
katılıp gözlemleme fırsatını bulacaklar. Kutlama programı Great Hall’da yer alacak. Programın
öğrencilerimiz için ilham verici bir olay olacağına inanıyor ve sevinerek eklemek istiyoruz ki ODTÜKalkanlı Kampüsünden akademisyenler de bir dizi deneyler yapmak için programa katılacaklardır.
Sizlere ayrıca 25 Şubat 2017 saat 19:00 da yer alacak geleneksel Secondary Concert gecesini
hatırlatmak istiyorum. Ben bu mektubu yazarken öğrencilerin konserde yer almak için canla başla
çalıştıklarını biliyorum. Çok süper bir konser olacağına eminim.
Herkese iyi bir hafta dileklerimizle!
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

