21st December 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
We’ve had another extremely active week. On Wednesday 6th December we had our very first
Badminton Tournament at ESK. The tournament started at 12:30 and ran through three hours of
competition.
Near East College students and coach came to our school to compete with the students. The
students were very excited and did their very best to compete with the other students. As it was a
friendly tournament at the end everyone received a certificate for participation. Competitions like
this help motivate students to perform and excel, often facing new challenges that few have
practiced to any great extent. Such experiences can give participants a real boost to self-confidence
and offer a lot more reward than just the winning a single prize. Thanks go to the Sports
Department and Ms Julide Guler, the Activities Coordinator for a bright idea well carried out.
Photos can be seen on our school Facebook page:
https://www.facebook.com/theenglishschoolofkyrenia/
The Y1 performance of Toy Story was beautifully done. The year 1 children performed their
spectacular show ‘A Toy Story’ which fit perfectly with this festive time of the Year. The production
is about a lovely New Years eve night with grandmother sitting close to the fireplace with her two
beautiful grandchildren, Tom and Ela. The children are feeling extremely excited about New Years
day and the chance to open up their wonderful presents. İn order for time to pass quicker, grandma
decides to read her grandchildren a lovely story about a teddy bear that was left out of the toy box
one evening. The teddy bear is feeling lonely without his toys and he decides to take the toys out
of the toy box one by one to play with. So then all the toys slowly come out of the toy box to dance
or sing and then asked quietly to get back into the box. The toys in the story were soldiers,
ballerinas, dinosaurs, dolls, robots and teddy bears. As the clock strikes 12, Ela and Tom receive
their presents and celebrate the New Years with our Turkish ‘Yeni Yil’ song. The children performed
beautifully and the audience shared the heartwarming, childhood memories they experienced
when they were younger after watching our amazing performance. It truly was a magical
experience for the children, teachers and families.
It was lovely to see Y2’s production of ‘Giraffes Can’t Dance’ last week. Our thanks go to the parents
for making those striking costumes and to the teachers and TA’s of Y2 for inspiring such lovely
performances. The fathers’ dance competition will linger in my mind, I was glad that I didn’t quite
qualify to take part, I wouldn’t have even won a consolation prize!
At this time of year our hearts extend to all of you to wish you Seasons Greetings, and of course a
lovely New Year!
All best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
Yine çok hareketli bir haftayı geride bıraktık. 6 Aralık Çarşamba günü ESK’de ilk Badminton
Turnuvasını düzenledik. Etkinlik 12:30 da başladı ve toplam üç saat sürdü. Turnuva için okulumuz
Yakın Doğu Kolleji öğrencilerini misafir etti. Öğrenciler çok heyecanlıydılar ve yapabildiklerinin en
iyisini yapmaya çalıştılar. Turnuvanın sonunda, Dost bir turnuva olduğu için, katılan tüm öğrencilere
katılım belgeleri verildi. Bu gibi yarışmalar ve spor karşılaşmaları öğrencilere her türlü zorlukları
yenerek oynamak ve başarmak için motivasyon sağlıyor.
Yaşadıkları deneyimler katılan
öğrencilerimizin kendilerine güvenlerini artırıyor ve sadece bir ödül kazanmanın ötesinde onlara
çok şeyler kazandırıyor. Bu parlak fikri hayata geçiren Beden Eğitimi öğretmenlerimize ve
Aktiviteler Kordinatörü Ms Julide Güler’e teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Turnuvayla ilgili resimler aşağıdaki web sayfası adresinden görülebilir:
https://www.facebook.com/theenglishschoolofkyrenia/
1.sınıfların Toy Story adlı gösterileri harikaydı. Sahneledikleri bu muhteşem oyun senenin en
eğlenceli dönemiyle tam bir uyum içerisindeydi. Oyunun konusu bir yeni yıl gecesi
büyükanneleriyle şömine başında sohbet eden Tom ve Ela ile ilgilidir. Çocuklar yeni yıl sabahının
erken saatlerinde harika hediyelerini açabilmek için sabırsızlanıyorlar. Zamanın daha süratli
geçmesi için büyükanne onlara bir akşam oyuncak kutusunun dışında unutulan ayıcık hakkındaki
hikayeyi okumaya karar verir. Ayıcık kutunun dışında tek başına kendini çok yalnız hissediyor ve
kendisiyle oynayabilmeleri için arkadaşlarını kutudan çıkarmaya karar verir. Gecenin sonunda tüm
oyuncaklar kutudan çıkıp dans ediyorlar, şarkılar söylüyorlar ve kutuya geri dönüyorlar. Hikayedeki
oyuncaklar askerler, balerinler, dinazorlar, taş bebekler,robotlar ve ayıcıktan oluşuyorlar. Saat gece
yarısı onikiyi vurunca Ela ve Tom hediyelerini alıp Türkçe ‘Yeni Yıl’ şarkısıyla geceyi kutluyorlar.
Çocuklar harika bir gösteri sergilediler ve onları seyredenler çoculuklarındaki benzeri hatıralara geri
döndüler. Gerçekten tüm çocuklar, öğretmenler ve veliler için büyüleyici bir gösteriydi.
Yine geçtiğimiz hafta 2.sınıfların sahneledikleri ‘Giraffes Can’t Dance’ yapımı şahaneydi. Çarpıcı
kostümlerin yapımında emeği geçen tüm velilerimize ve bu kadar güzel bir gösteri yarattıkları için
tüm öğretmen ve öğretmen yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Babaların dans yarışması hiç
aklımdan çıkmayacak – iyi ki benim katılma hakkım yoktu yoksa bir teselli ödülü bile kazanamazdım!
Bu özel dönemde hepinize en iyi dileklerimizi iletiyoruz ve güzel bir Yeni Yıl diliyoruz!
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

