06th May 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Business news can often be fascinating, a fact that our own business students can reinforce. We’ve
recently seen that Facebook is growing in the number of users, and of course in revenue. As a
school and as a community perhaps this economic fact can remind us of our duties of care for our
children.
We can assume that all social media sites are helpful, and anodyne, and relax our care in making
sure that children below the age of 13 years are not accessing Facebook. Nowadays the most
frequent mechanism of bullying is based upon the use of social media sites. Users believe they are
entirely anonymous, and given the ease of writing comments, often omit to reflect on the outcomes
their comments may have upon others. We advise our teachers not to be in contact with students
or parents via social media sites, and it really is the case that children below the age of 13 should not
be using these sites which have become platforms for such activities as grooming, and abuse of
young children.
We will be talking with our students about this over the next weeks and months, and seek your own
vigilance and support on this very important issue. The Primary School will be holding an e-safety
workshop for families on May 25th.
Last week we really enjoyed the Sports Days held for our PY students, and our thanks go to the
department for their thoughtful preparations and the way the events were run. House spirit is
something we want to encourage in many aspects of school life, and it appears instinctive that
young people enjoy challenges and the sense of pride they can have in each House.
On Thursday of last week we hosted …who spoke to our students about such things as bodylanguage, and the non-verbal communication that exists in life. This was a huge support of our work
on life skills, and leadership, which we believe to be crucial for the success of our students.
A numbers of students in Y10, Y11, Y12, and Y13 are involved in external examinations over the next
several weeks, hence our requests that we keep areas including the entrance hall adjacent to the
Great Hall a quiet zone. Your support is invaluable to us at this time, and please keep our wonderful
students in your thoughts – they have worked hard and we all wish them every success.
Warm regards,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
İş Dünyası haberleri , işletme okuyan kendi öğrencilerimizin de destekleyeceği gibi çoğu zaman
gerçekten cezbedici olabilmektedir. Son zamanlarda Facebook kullanıcı sayılarında ve haliyle
gelirlerinde artış görmekteyiz. Okul ve toplum olarak karşımıza çıkan ekonomik alandaki bu gerçek,
bize çocuklarımıza karşı taşıdığımız sorumlulukları hatırlatabilmektedir.
Tüm sosyal medya sitelerinin yardımcı nitelikte olduğunu farz etmemiz , 13 yaş altındaki çocukların
bu sitelere ulaşmasının sakıncalarını gözardı etmemize yol açabilir. Günümüzde en sık rastlanan
zorbalık mekanizması , bu sosyal siteler üzerinden çalışmaktadır. Kullanıcılar bu esnada
tanınmadıkları düşünmektedirler ve görüşlerini yazarak ifade etmenin rahatlığıyla, bu görüşlerin
başkalarını nasıl etkilediğini dikkate almamaktadırlar. Bizler öğretmenlerimize, öğrencileri ve
velileriyle bu sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurmamalarını salık veriyoruz. Özellikle 13
yaş altındaki çocukların bu siteleri kullanmaları, kötü niyetli kişilerin çocukları taciz edebilecek
platform bulabilmeleri açısından oldukça sakıncalıdır.
Okul olarak bizler, önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca öğrencilerimizle bu konu üzerinde
konuşacağız. Ancak çok önemli olan bu konuyla ilgili olarak sizlerin de ilgisini ve desteğini rica
ediyoruz. İlkokul öğrencilerimizin velileri için, 25 Mayıs tarihinde güvenli internet kullanımı
konusunda bir atölye çalışması yapılacaktır.
Geçen hafta ilkokul öğrencilerimizin katıldığı Spor Günü’nün keyfini yaşadık ve yapılan tüm
etkinliklerin hazırlıkları için emek veren Spor departmanına teşekkürlerimizi sunuyoruz.Takım
(House) ruhunu , pekçok yönden okul hayatında desteklemek istiyoruz ve bu genç insanlar, ait
oldukları takımda olmaktan gurur duyuyorlar ve aralarında yarışmaktan keyif alıyorlar.
Geçtiğimiz Perşembe günü , okulumuzda Riccon İlhan Doğan’ı konuk ettik. Kendisi öğrencilerimize
vücut diliyle ve yaşamda var olan sözsüz iletişim methotlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bu bilgiler
gerçekten yaşam becerileri ve liderlik konularına büyük bir fayda sağlamaktadır ve bu detayların
öğrencilerimizin başarısı için çok önemli olduğuna inanıyoruz.
10. 11. 12. ve 13. sınıflardaki pekçok öğrencimiz önümüzdeki haftalar boyunca yapılmakta olan
uluslararası sınavlara gireceklerdir . Bu sebeple sınavların yapıldığı Büyük Salon’un fuayesinin sessiz
tutulması için ricada bulunuyoruz. Bu konudaki desteğiniz bizler için paha biçilemezdir. Lütfen çok
çalışmakta olan bu harika öğrencilerimizi aklınızın bir köşesinde tutunuz. - Hepimiz onlara başarılar
diliyoruz.
En iyi dileklerimle,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

