24th April 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Preparations for the upcoming exam season are well developed, and careful final steps taking place.
Our students are bright, and well prepared, but will rely on both their teachers and their families
to maintain a calm and well-planned several weeks to minimise stress. Time is better spent on
realising how much each has accomplished than fretting over small details on topics that might
never be tested. A shrewd sense of what has come up in the past versus what might well be tested
in this year’s exams has preoccupied teachers. It’s never a perfect science, but the ‘psychology of
success’ is something we can all contribute to. Tools for minimising stress such as yoga can really
be helpful, but also common sense things like maintaining sensible bed-times, as well as exercise
and nutrition can really contribute to confident students.
Over the last few weeks a well-coordinated series of practices have taken place to prepare PY
children for their Children’s Day performances. Academic processes have not been put aside as
rehearsals have taken place, and in particular Y6 are on schedule for their Cambridge Exams.
The opportunity for students to celebrate their efforts is always a positive thing to witness. This
year’s theme ‘Unique but United’ proved to be a wonderful way to celebrate our differences and
diversity as strength. Well done to all the students, teachers and staff who helped put together
such impressive and enjoyable performances. This week we are dedicating many photographs to
share with you all – we hope you enjoy seeing the broad and diverse participation in making this
celebration very special and memorable.
Warm best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Son hazırlıkların dikkatle yapıldığı önümüzdeki sınav dönemi için çalışmalarımız devam ediyor.
Öğrencilerimiz zekidirler ve sınavlarına iyi hazırlanmıştırlar ancak bu birkaç haftalık dönem boyunca
onlar için sakin, huzurlu bir ortam yaratılması ve stresin en aza indirgenmesi konusunda
öğretmenlerine ve ailelerine iş düşecek. Önümüzdeki dönemde ne kadar yol kat edildiği konusu ön
planda olmalı. Sınavda sorulmayacak konuların ayrıntıları üzerinde durmak öğrencinin zararına
olabilir. Geçen yıllardaki sınav sorularıyla bu önümüzdeki sınavlarda belirecek olası sorular
öğretmenlerimizi hayli meşgul etmektedir. Hiçbir zaman mükemmel olmasa da ‘başarı psikolojisi’
hepimizin katkı koyabileceği bir ilim dalıdır. Stresi azaltmak için Yoga, bunun yanında yeterince
uyku, düzenli eksersiz ve sağlıklı beslenme öğrencilerin kendine güvenine gerçekten katkıda
bulunabilir.
Son iki haftadır ilkokul öğrencilerimiz 23 Nisan Çocuk Bayramı gösterileri için düzenli olarak
hazırlanıyorlardı. Tüm bunlar olurken 6.sınıfların Cambridge Sınavlarına hazırlıkları gibi akademik
süreçler de aksatılmadan sürdürüldü.
Öğrencilerimizin çabalarının sonucunu kutlamalarına tanık olmak her zaman için olumlu bir şey. Bu
yılki kutlamaların teması ‘Unique but United’ (Özel ama Birleşik) çerçevesinde farklılıklarımızda güç
bulduk. Gösterilerde emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi yarattıkları etkileyici ve
eğlenceli gösterilerden dolayı kutluyorum. Bu hafta sizlerle paylaşmak için eklediğimiz pek çok
fotoğraf bulacaksınız. Umarım bu kutlamayı çok özel ve hatırda kalır kılan geniş ve çeşitlilikli katılımı
görmek sizleri eğlendirir.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

