30th March 2017

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
The Turkish Debate competition that was held on Friday evening of last week proved to be a real
treat for the audience that came to see some of our students from Y10, Y11 and Y12 in full voice!
Our thanks go to the Turkish Department for all of their work in establishing the event, and to our
distinguished guests. The chairman of the jury was Dr Mehmet Çağlar, Professor at the Near East
University Educational Sciences Institute. The other jury members were Associate Professor Dr
Ahmet Güneyli who is the Head of the Faculty of Education at The Near East University, Dr Altay
Nevzat, the Head of Secondary and the Turkish teachers Ms Nur and Ms Kaplan at The English
School of Kyrenia.
The two groups of students who were chosen from different year groups participated in the debate,
which was chaired by Feride Naz Fincancıoğlu. Well done to all who participated and delivered such
lively discussion and congratulations to the victors, Gülten Dana, Bilge Nevzat, Ahmet Selim Atasoy
and Hazal Say-Otun, who won by a margin of seven points.
Friday 24th March also saw the Primary School Turkish Department hosting Year 6 poetry night in
the Great Hall. It was a touching, inspirational and thoroughly enjoyable evening.
We also received wonderful news from ESK Year 8 student, Ece Oncul and Year 11 student İrem
Kesim . Both participated in the Turkish Ministry of Education Secondary Schools Fencing
Championships in Izmit, Turkey and Ece won the bronze medal finishing in third place. We
wholeheartedly congratulate them for a job well done.
On Thursday 30th March at 3:45 – 5:00 pm we will be hosting this year’s IB Visual Arts Exhibition on
the Lower Ground Floor. Each year the variety and quality of the student work is really interesting
and compelling. We hope you’ll have time to drop in and see for yourselves.

Warm best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Geçtiğimiz Cuma gecesi düzenlenen Türkçe münazara yarışmasında , onuncu onbirinci ve onikinci
sınıflardan katılan öğrencilerimiz izleyenlere zevkli anlar yaşattılar. Öncelikle böyle bir gece için
emeklerinden dolayı Türkçe bölümüne ve davetimizi kabul ettikleri için değerli misafirlerimize
teşekkür ediyoruz. Jüri başkanımız Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakultesinden Profesör doktor
Mehmet Çağlar ve jüri üyelerimiz de Yakın Doğu Eğitim Bilimleri bölüm başkanı Doçent doktor
Ahmet Güneyli, ESK Orta Eğitim Müdürü doktor Altay Nevzat ve Türkçe öğretmenlerimiz Bayan Nur
ve Bayan Kaplan idiler.
Değişik sınıflardan seçilen münazara gruplarına Feride Naz Fincancıoğlu başkanlık etti. Kazanan
grubu tebrik ederken tüm katılımcılara da gerçekten başabaş bir yarış götürdükleri (7 puan farkıyla)
ve dinamik bir tartışma ortamı yarattıkları için teşekkür ediyoruz. Kazanan takım öğrencilerimiz
Gülten Dana, Bilge Nevzat, Ahmet Selim Atasoy ve Hazal Say Ötün’dü.
24 Mart gecesi ilkokul son sınıf öğrencilerimizin Türkçe şiir şöleni gerçekleşti . İlkokul Türkçe
öğretmenlerimize bu ilham verici özel gece için teşekkür ediyoruz.
8.sınıf öğrencimiz Ece Öncül ve 11.sınıf öğrencimiz İrem Kesim geçtiğimiz hafta İzmit’te yer alan
Türkiye Ortaokul ve Liseler arası Eskrim Şampiyonasında okulumuzu temsil ettiler. Ece ortaokul
kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başararak bronz madalyanın sahibi oldu. Her iki öğrencimizi
de başarılarından dolayı candan tebrik ediyoruz.
30 Mart Perşembe günü 3:45-5:00 arası Ana Bina zemin katında mezun olmaya hazırlanan IB Resim
öğrencilerimizin sergisi açılacaktır. Siz velilerimizi de bu enteresan ve her yıl büyük ilgi toplayan
sergimize bekliyoruz.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

