12th January 2018

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
We hope you all had a wonderful break. Judging by the smiles I saw last week the students are
refreshed and happy to see their friends. In the SY Assembly this week we talked about making
change in how we do things, and how this can help us with resolutions we can truly keep to, and
great outcomes in later life. We also celebrated some exciting results, Tareq Omer gained best in
Cyprus in IGCSE Computer Science, and Suzan Semin Bassezen gained best in Cyprus in IGCSE First
Language Turkish during last year’s Cambridge exams. We also called out five of our talented Y13
students, Gulten Dana who has an offer from the LSE to study Law, Buse Ucanlar who has offers for
International Relations and Politics from both York and Sheffield University, Daniel Todd who
interviewed at Oxford for Geography, Mustafa Al-Baldawi who interviewed at Cambridge to study
Medicine, and Ozan Karaca who interviewed at Cambridge for the Natural Science Tripos. To be
interviewed and to gain conditional offers at this time really represents a profound achievement
for each of them, whether or not they later decide to attend each university noted. Students will
be hearing of their offers from now until late March, keep them in your thoughts they deserve to
do well.
During our social event in December we were able to say a warm thank you to Mrs Judith Green
for her many years of fine work, and she thoroughly enjoyed the students’ well devised ‘thank you’
assembly that week. Mr Aiden Roberts and the PY team have started the year in a very dynamic
way, and I’ve enjoyed witnessing some of their planning and impressed by the skills we have to
apply to the wellbeing of the students.
Returning to an earlier theme, statistics inform us that we are less likely to make New Year’s
resolutions as we grow older. If we are as well-informed as our students perhaps we still should,
and see what we can do ‘with a little help from our friends’! Let us wish you a lovely remainder of
the week and a super weekend.

All best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
Umarız hepiniz harika bir tatil geçirdiniz. Hafta boyunca gördüğüm gülümsemelere bakınca
öğrencilerimizin dinlenmiş olduklarını ve arkadaşlarına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını
gözlemledim. Orta ve Lise öğrencileriyle yaptığımız hafta başı sabah toplantımızda
davranışlarımızda değişiklikler yapmaktan ve bunların sürdürülebileceğimiz kararlar almamıza ve
gelecekteki başarılarımıza nasıl yardım edebileceğinden bahsettik. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz yıl
yapılan IGCSE sınavlarıyla ilgili heyecan verici bazı sonuçları kutladık; Tareq Ömer, tüm Kıbrıs
çapında IGCSE Bilgisayar Bilimlerinde en iyi performans ödülünü ve Suzan Semin Başsezen de
Türkçe Cambridge IGCSE sınavlarında yine Kıbrıs birincilik ödülünü aldı. Toplantıda ayrıca yetenekli
13.sınıf öğrencilerimizin beşinden söz ettik: Gülten Dana LSE’de Avukatlık okumak için, Buse Uçanlar
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset okumak için York ve Sheffield Üniversitelerinden teklifler aldılar.
Daniel Todd Oxford Üniversitesi Coğrafya bölümünden; Mustafa Al-Baldawi Cambridge Üniversitesi
Tıp Bölümünden ve Ozan Karaca da Cambridge Üniversitesi Doğal Bilim Tripoları Bölümü tarafından
mülakata çağrıldılar. İleride üniversite seçenekleri ne olursa olsun, bu aşamada mülakatlara
çağrılmak ve koşullu teklifler almak onlar için büyük başarı teşkil etmektedir. Mart ayı sonuna kadar
öğrenciler üniversitelerden resmi teklifleri almış olacaklardır. Onlar en iyisini hak ediyorlar ve
hepinizin en iyi dileklerinizle bu gerçekleşecektir.
Aralık ayında düzenlediğimiz sosyal etkinlikler sırasında, uzun yıllar boyunca okulumuza hizmet
vermiş ve güzel işler başarmış İlkokul Müdürümüz Mrs Judith Green'e kalpten teşekkür ettik. O
hafta ilkokul öğrencilerinin itinayla hazırladığı 'teşekkür ederiz' toplantısı Mrs Greene’i çok
duygulandırdı. Yeni müdürümüz Bay Aiden Roberts ve ekibi de yeni döneme çok dinamik bir şekilde
başladılar ve yaptıkları bazı planlara tanık olmak beni hoşnut etti. Öğrencilerimizin en iyi bir şekilde
eğitilmelerinde kullanacağımız yeteneklerinden de etkilendim.
Daha önceki bir temaya dönersek; istatistiklere göre insanlar yaşlandıkça Yeni Yıl için kararlar
almaları azalıyor. Sanırım bizler öğrencilerimiz kadar iyi bilgilendirilmiş olmamakla birlikte, belki de
yine böyle kararlar almaya devam etmeli ve "arkadaşlarımızın da küçük bir yardımı ile" bunları
gerçekleştirmeye bakmalıyız!
Sizlere süper bir hafta sonu diliyoruz.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

