29th September 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
Over the first three weeks of the academic year a lot has already been achieved due to diligent
efforts of our teachers and teaching assistants, and the cooperation of bright students supported
by their families. This combination of positive energies leads to wonderful outcomes after a year.
In the Primary School the maths mastery programme is being embraced well by the teachers and
teaching assistants concerned, and soon it will show outstanding results if we all give it support.
We are looking forward to our first awards ceremony of this academic year which will take place
on Monday October 2nd, 2017, at 8:45 am. Sir Michael Graydon, former Air Chief Marshall will
present International Duke of Edinburgh bronze awards to our students who have completed the
programme. Candidates for the silver award will not have completed everything as yet, so we will
plan a second ceremony in 2018.
When students complete their first year of study in the Sixth Form some may feel that they could
have done better, and thankfully this is possible if they decide to change their approach to study.
I’ve been heartened to hear first-hand from a few students who note “if I had Y12 over again I
would have taken things seriously and worked harder”. This realisation is common throughout the
world, and a diligent student in Y13 can raise their final academic outcomes by two grade
boundaries in comparison to Y12 results. For those entering Y12 this year it would be wise to
internalise what their Y13 counterparts say, and balance their lives and the effort they put into their
studies. Those with an imbalance and emphasis on their social lives will find things much tougher
in Y13, so spreading their efforts evenly through two years diminishes stress levels in Y13.
We have a lot to be proud of in our AS results, three students gained all A grades, the highest
outcome possible, and three students had at least two A grades each. Thirty five percent of the
papers taken gained an A grade. Again, a dedicated student will push their AS grades up by two
grade boundaries by the end of their Y13, so we have a lot to look forward to, provided each
balances their life appropriately.
I was stunned by the quality of the costumes and the experiences Y4 had this week during their
Egyptians project. Staff dressed-up as well, great thanks go to each and every parent for costumes
that were truly gorgeous! We all at ESK hope that you have a lovely weekend.
All best wishes

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
Öğretmenler ve öğretmen yardımcılarımızın gayretli çalışmaları ve de velilerimizin desteği ile
öğrencilerimizin iş birliği sayesinde yeni akademik yılın daha ilk üç haftasında çok şeyler başardık.
Böylesi bir pozitif enerji karışımı yıl sonunda çok güzel sonuçlara varmamızı sağlayacaktır. İlkokul’da
uygulamaya başladığımız ‘maths mastery programme’ tüm eğitmenler tarafından iyice
benimsenmiştir ve hepimizin desteği ile de en kısa zamanda olumlu sonuçlarını göreceğiz.
2 Ekim, Pazartesi, saat 8:45 te yer alacak bu akademik yılın ilk International Duke of Edinburgh ödül
törenini – Bronz Madalya- heyecanla bekliyoruz. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bronz
Madalyalarını emekli Hava Kuvvetleri Mareşali Sir Michael Graydon takdim edecektir. Gümüş
Madalya için gerekli şartları tamamlama aşamasında olan öğrencilerimiz için 2018 de ikinci bir tören
düzenlenecektir.
Bazı Sixth Form öğrencileri birinci yılı (Y12) geride bırakırken keşke daha başarılı olabilseydik
diyebilirler. Fakat şanslıdırlar ki bu aşamada henüz geç kalmış değildirler. Bir öğrencimin bana “eğer
12.sınıfı tekrar etme şansım olsaydı her şeyi daha ciddiye alır ve çok daha fazla çalışırdım” demesi
beni gerçekten duygulandırdı. Öğrencilerin böyle hissetmesi sıkça rastlanan bir olgudur. Gayretli
bir öğrenci Y13 sonunda notlarını Y12 kıyasla iki kademe yükseltmeyi başarabilir. Bu aşamada
12.sınıf öğrencilerinin, şu anda 13.sınıfta olan arkadaşlarının öğütlerini iyice dinlemeleri ve günlük
hayatlarıyla dersleri arasında bir denge kurabilmeleri çok önemlidir. Sosyal hayatıyla dersleri
arasında bir denge kuramayan ve daha fazla sosyal hayatına özen gösteren öğrenciler 13.sınıfta
daha da zorlanacaklardır. Bu son iki yılda sosyal sorumluluk ve dersler arasında uyum
sağlamayabilmek stresinizi hayli azaltacaktır.
Bu yılki AS sonuçları bizleri gururlandırdı; üç öğrencimizin tüm sınav sonuçları hep A oldu,
alınabilecek en yüksek sonuçlar. Diğer üç öğrencimiz de sonuçlarında ikişer A aldılar. Sınava
girenlerin yüzde 35’i en az bir A notu aldı. Tekrarlamak istiyorum ki gayretli bir öğrenci AS notlarını
13.sınıfta iki kademe yükseltebilir.
4.sınıfların (Y4) bu hafta Mısırlılar projeleri sırasında yaşadıkları deneyimleri ve kostümlerinin
kalitesini hayretle izledim. Personelimiz de buna uygun giyinmişti. Siz velilerimize bu muhteşem
kostümler için sonsuz teşekkürler! Herkesin hoş bir hafta sonu geçirmesini diliyoruz.
Saygılarımla

Hector MacDonald
Okul Müdürü

