28th November 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
At the beginning of the week two excellent information evenings took place, one on IGCSE/GCSE
subject choices, and another on our growing and thriving Sixth Form. At both we emphasized that
we welcome the opportunity to give student specific advice at subsequent meetings that can be
arranged with Coordinators, or the Principal with each family.
It was a deep pleasure to welcome parents and begin what are sophisticated processes as first
choices are made. Our subject offerings have evolved over the years to concentrate on subjects
that universities hold in high esteem when it comes to selection processes later. We also like to
work on networking so that unique experiences that will help each student can be constructed for
those who have quite singular pathways to follow.
It has been a pleasure to witness the enthusiasm and hard work being put into rehearsals for the
musical ‘Grease’ which will take place on Friday December 1st at 19:00, Saturday December 2nd at
16:00 and also 19:00. Tickets are available from the main school reception desk so do get your
tickets early.
On Friday 17th November Ms Suman and Ms Hajim accompanied 11 ESK business students to the
annual Junior Achievement Bi-Communal Innovation camp, at the University of Nicosia supported
by the US Embassy in Nicosia. This competition is held annually and includes schools from across
Cyprus. The Young Entrepreneur competition, run by JA Cyprus is a chance for young people from
across Cyprus to work together and collaborate on Entrepreneurial ideas. I am proud to announce
that for the 4th year in a row, ESK has ranked 1st, 2nd & 3rd place at JA Cyprus.
At this time of year our PY students are often getting ready for performances, it is a time I look
forward to with great pleasure. Teachers’ Day on Friday gave an opportunity for us all to thank our
teachers and teaching assistants for their dedication and skills, all supported by a wonderful
workforce here at ESK, and your good selves!
We all hope that you had a lovely weekend, and that the week goes well for you all.
All best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
Hafta başında iki fevkalede bilgilendirme toplantısı düzenledik; birisi i IGCSE/GCSE konularını seçme
üzerine, diğeri de büyüyen ve gelişen Sixth Form üzerine. Her iki toplantıda da öğrencilerimize
yapacakları seçenekler konusunda daha fazla bilgi ve tavsiye için ailerleriyle birlikte koordinatörler
veya şahsen benimle görüşmek için randevu alabileceklerini hatırlattık.
Çocuklarınız seçimlerini yaparlarken bu çok yönlü sürecin ilk aşamasında sizleri de aramızda görmek
bizleri çok sevindirdi. Bizim okul olarak sunduğumuz seçenekler üniversitelerin seçimlerini
yaparken önemli saydıkları konuları kapsayacak bir şekilde zaman gelişimmine uğradı. Bizler ayrıca
öğrencilerimizin daha önce üniversitelere girmeye hak kazanan öğrencilerimizle network kurarak
ilgi alanları benzeyenlerin deneyimlerinden yararlanmalarını teşvik ediyoruz.
Okulumuzun bu yıl 1 Aralık Cuma günü saat 19:00 ve 2 Aralık Cumartesi günü saat 16:00 ve de saat
19:00 da sahneleyeceği GREASE adlı müzikal oyunun provaIarında gözlemlediğimiz cesaret ve sıkı
çalışma bizleri çok duygulandırdı. Oyunumuz için biletlerinizi Resepsiyondan tedarik etmek için geç
kalmayınız!
17 Kasım Cuma günü Ms Suman ve Ms Hajim İşletme okuyan bir grup öğrencimizi Amerikan Elçiğinin
himayesinde her yıl geçekleştirilen ‘Junior Achievement Bi-Communal Innovation Camp’
etkinliklerine götürdü. Bir yarışma olarak düzenlenen bu etkinlik Kıbrıs’ın tüm okullarına açıktır. JA
Cyprus gurubu tarafından gerçekleştirilen Genç Girişimci Yarışması gençlerin birlikte çalışıp
girişimcilik konusunda fikirler ve çözümler üretmelerini sağlar. Yarışmanın dördüncü yılında sizlere
gururla hatırlatmak isterim ki ESK her yıl 1., 2. ve 3. gelmektedir.
Okul yılının heyecanla beklediğim bu kısmı İlkokul öğrencilerimizin çeşitli gösteriler sergiledikleri
dönemdir. Cuma günü ayrıca kutladığımız Öğretmenler Günü, tüm öğretmen ve öğretmen
yardımcılarımıza (ESK çalışanları ve sizlerin desteğiyle) verdikleri emek ve gösterdikleri bağlılık için
bir kez daha teşekkür etme fırsatını yarattı.
İyi bir hafta sonu geçirdiğinizi umar, bu haftanın da iyi geçmesini dilerim.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

