26th May 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Over the years a tradition of sheer excellence in Visual Arts has been established. Our A-Level Art
Exhibition will be held at 3.45 - 5pm every day from Monday the 29th May until Friday 2nd June,
on the Secondary Years Floor. Non-uniform day in the PY has raised over 1,700TL toward an
electronic turtle tag – its lovely to witness the generosity and kindness of our students.
On Friday 26th May parents are invited to drop in to school between the hours of 9:00am –
10:30am to share in the experimenting that will be taking place in every primary classroom from
Years 1 - 6. To help the children feel like real scientists, we are asking that for this day only children
come to school in a white jacket/ long white T-shirt or shirt to resemble a scientist’s lab coat, over
their school uniform. Science instruction and inspiration is well developed throughout ESK, and we
insist on plenty of empirical work that strengthens this tradition. Science is something which is
done, it is hands on and students who have spatial and kinaesthetic learning skills thrive by ‘doing
science’.
A couple of weeks ago Arda Cengizer Y5, and Mert Tursoy Y7 competed in the TRNC Interschool
Swimming Competition on 8th and 9th of May. Arda broke a national record and earned a place in
the national swimming team:
200 m Freestyle: TRNC Age Record
100 m Butterfly: 1st place
50 m Butterfly: 1st place
100 m Freestyle: 2nd place
Mert Tursoy earned a third place in 50 m Free Style swimming competititon. We like to
congradulate them both and encourage them to pursue their passions.
With my best wishes,

Hector MacDonald
Principal

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Okulumuzdaki eğitim sürecinde ESK olarak Görsel Sanatlar dalında tam anlamıyla üstün kalitede bir
gelenek yaratmayı başardık. Bu yılki A-Level Resim öğrencilerimizin sergisi, 29 Mayıs Pazartesi’nden
2 Haziran Cuma gününe kadar, ESK Ana Binası ikinci katında, saat 15:45-17.00 arası, ziyaretçilere
açık olacaktır.
İlkokul öğrencileri düzenledikleri ‘üniformasız gün’ boyunca Kaplumbağa Etiketleme projesi için
1700TL üzerinde para topladılar. Öğrencilerimizin açık ellilikleri ve bu konuya gösterdikleri önem
bizleri çok etkiledi.
26 Mayıs Cuma günü tüm ilkokul öğrencilerinin velileri saat 9:00-10:30 arasında çocuklarının
sınıflarına davetlidirler. Çocuklar beyaz önlükleri içerisinde sınıflarında çeşitli fen bilgisi deneyleri
yapacaklardır. Sizin varlığınız onların kendilerini birer bilim insanı gibi hissetmelerine yardımcı
olacaktır. Çocuklarınızın, sadece o gün, okula üniformalarının üzerine beyaz önlük veya uzun beyaz
tişört giyerek gelmelerini sağlamanızı sizden rica ediyoruz. Bizler ESK olarak bilim eğitimine,
öğrenciye bilim aşkını aşılamaya ve bunları daha da kuvvetli kılacak deneysel bilime çok önem
veriyoruz. Bilim yapılan bir şeydir, uygulamalıdır ve özellikle üç boyutlu zekâsı ve kinestetik
(bedensel) öğrenme becerisi olan öğrenciler ‘bilim yaptıkça’ kendilerini geliştirirler.
8-9 Mayıs 2017 tarihlerinde 5. Sınıf öğrencimiz Arda Cengizer,ve 7.sınıf öğrencimiz Mert Tursoy,
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen okullar arası yüzme yarışmalarında güzel
başarılar sergilediler. Arda aşağıda dereceleri alırken:
200 m Serbest - KKTC Rekoru (7-10 yaş grubu)
100 m Kelebek -Birincilik
50 m Kelebek- Birincilik
100 m Serbest-İkincilik
7. sınıf öğrencimiz Mert’te orta okul klasmanında 50m Serbest Yüzme’de üçüncü olmuştur. Arda
ve Mert’i candan kutluyoruz ve tutkularını devam ettirmelerini diliyoruz.

Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

