28th June 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Last week was so delightfully varied. Earlier in the week I had the distinct pleasure of attending
over two nights the Y6 Production of ‘Charlie and the Chocolate Factory’ which combined stunning
costumes and scenery with excellent showmanship on behalf of the students. Our thanks go to
Mrs Müge Beyzade-Özcan, the Art Department, and all the staff in the PY who helped every detail
to be good. We are also grateful of course to each and every parent who aided the production with
costumes and many other valuable details. Our children’s voices are in many cases exceptionally
good, and I think each one of them enjoyed putting on such a creative and imaginative show. This
week I also heard more about ESK Bubbles, the aptly named turtle who now sports a radio device
which will help our conservation efforts here in the TRNC. A warm well done to the children in PY,
for raising so much to sponsor it, and to our parents and staff for their support. The photographs I
have seen show a rather fine looking individual with a swept back antennae, very sporty! We’ve
included more details and photographs below. On Thursday Colonel John Hughes-Wilson made a
singular gesture in donating history books, magazines, and copies of original military documents
from WW1 to form an archive suitable for students, teachers, researchers and writers of history,
and military history and intelligence. It is a unique and comprehensive resource. It fits our needs
perfectly as an increasingly large number of our students are getting ready to study at the very best
universities world-wide.
The Year Six Taster Day was held on Thursday, and it was lovely to see the enthusiasm of the
students and teachers – those teachers in SY can’t wait until these talented youngsters come up
and carry on the traditions so well established in the school. Our thanks go to Ms Berzek Aldemir,
and next year’s Y6/7 Transition Coordinator Ms Samara Hajim for their planning and hard work.
A lot of preparations are underway for more end of year performances, I’ve seen little films in the
making, as well as dedication to our awards ceremonies which will take place next week. Let me
wish you all a fine summer holiday in the run up to our last week of school for this academic year.
With my best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Geçtiğimiz hafta harika bir şekilde renkliydi. Haftanın başında, iki gece boyunca bir 6.sınıf üretimi
olan, çarpıcı kostümleri ve sahne dekorlarını mükemmel şovmenlikle birleştiren öğrencilerimizin
sahnelediği "Charlie ve Çikolata Fabrikası" nı seyretmekten büyük bir zevk aldım. İlkokul Müzik
Kordinatörü öğretmenimiz Müge Beyzade-Özcan'a ve tüm ayrıntılar üzerinde titizlikle çalışan tüm
ilkokul eğitim personeline teşekkürlerimizi sunarız. Elbette, kostümler ve diğer pek çok ayrıntıda
prodüksiyonu destekleyen tüm velilere de minnettarız. Gösterideki çocukların sesleri çok güzeldi
ve her birinin son derece yaratıcı ve gösteri yapmaktan hoşlandıklarını düşünüyorum. Geçen hafta
ayrıca, KKTC'deki çevre koruma çalışmalarımız çerçevesinde bir radyo cihazı takılmış ve ismi ESK
Bubbles olan kaplumbağamızı takip etmek imkanı bulduk ve hakkında daha fazla bilgiler edindik.
İlkokul öğrencilerimizi ve velilerimizi bu önemli proje için sponsorluk konusunda yaptıkları başarılı
çalışmalarından dolayı candan kutluyorum. Benim gördüğüm fotoğraflarda ESK Bubbles oldukça
sportif, siyah anteniyle gayet sportif duruyordu! Aşağıda sizler için de daha fazla ayrıntı ve fotoğraf
ekledik. Perşembe günü Albay John Hughes-Wilson, Birinci Dünya Savaşıyla ilgili tarih kitapları,
dergiler ve orijinal askeri belgelerin kopyalarından oluşan zengin bir kaynağı kütüphanemize
bağışladı. Bu Tarih öğrencilerinin, öğretmenlerinin, araştırmacıların ve yazarların faydalanabileceği
askeri tarih ve istihbarat da içeren uygun bir arşiv oluşturmak için son derece kapsamlı bir kaynaktır.
Dünya çapında en iyi üniversitelerde eğitim görmeye hazırlanan öğrencilerimizin sayısının
artmasıyla
doğan
ihtiyaçlarımıza
mükemmel
takviye
sağlıyor.
Perşembe günü gerçekleştirilen The Year Six Taster Day, etkinliklerinde öğrencilerin ve
öğretmenlerin heyecanını görmek çok güzeldi. Öğretmenler bu yetenekli gençlerin okulumuzun
yerleşmiş geleneklerini devam ettirmeleri için sabırsızlanıyorlar. Bu konuda çok sıkı çalışan
öğretmenlerimiz Berzek Aldemir'e ve önümüzdeki yılın Y6 / 7 Geçiş Koordinatörü Samara Hacim'e
emekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz
Yıl sonu gösterilerinin sonuna doğru hazırlıklarımız süratle devam ediyor. Okulun bu son haftasında
gerçekleşecek ödül törenlerine hazırlanma için ayrılmış zamanın yanı sıra yapım aşamasında da kısa
filmler de gözüme çarptı.
Okulumuzun akademik yılının son haftasında sizlere güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum.

Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

