08th March 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Congratulations are due to Ece Öncül… who won a bronze medal in the Turkish Foil Championship in
Adana within the ‘minik’ category. She placed seventh among ninety participants who had
competed for a place in the competition. More locally we had two individuals receive podium
positions last week in the fencing competition and ESK finish second in the schools’ league. Azra SayOtun of 10S came second in North Cyprus, and Irem Kesim of 10E came third. With these results ESK
will surely have students represent North Cyprus in Turkey at the upcoming National Championships.
We are also pleased by the first influx of university offers that our Y13 students have received, to
date 55% have received conditional offers from Russell Group universities or their equivalents worldwide which is heartening for all concerned. It is early though, and offers will flow to our students
from now until mid-April.
In the Secondary Years we had a most fruitful Saturday dedicated to parent-teacher meetings, and
we are grateful that so many attended. In assembly this week we made a point of the need to focus
on the precise advice that was included in the reports, and pick off specific targets as the academic
year progresses. Not everything can be achieved at once, and good advice concerning what to start
on and how to manage time is very important now.
Last week, Year 5 put on a wonderful performance on the traditions and customs of Cyprus. It was a
spell-binding and humorous show filled with music, poetry and dance. Our thanks go to the year 5
children and the Primary School Turkish department.
On Thursday March 3rd, World Book Day was celebrated at ESK. The Primary students and teachers
arrived dressed as their favourite book characters. The parade in the front plaza was a carnival of
literary delight. Well done to Miss Dow and the Primary staff as well as to parents and children for
using so much imagination to make the day so memorable. The Secondary school marked the
occasion with a photographic book cover contest which is on display in the school’s main hall –
fascinating and well worth a look if you get the chance.
The Y9 Information Evening on making subject choices for IGCSE and GCSE studies was really fruitful,
and the Heads of Department in each subject were able to give expert and detailed advice to resolve
details. We are always happy to convene meeting with individual students and their families at
these times of making choices. I am arranging meetings with students and their families in Y11 as
well at this time, so that questions concerning the programmes of study in the Sixth Form for each
are thoroughly explored and understood. We all enjoy giving you the best of advice, and the
opportunity to know each student better is one I thoroughly enjoy. We all wish you a wonderful
week.
Best wishes as ever,

Hector MacDonald
Principal

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Tebriklerimiz Ece Öncül için…Adana’da yapılan Türkiye Eskrim Şampiyonası minikler kategorisinde
Bronz Madalya kazandık.Öğrencimiz, 90 yarışmacının katıldığı karşılaşmada 7. Sıraya yerleşmiştir.
Ayrıca geçtiğimiz hafta adada gerçekleşen okullararası yarışmalarda iki öğrencimiz derece almıştır ve
ESK, okullar ligini 2.olarak tamamlamıştır. 10S sınıfından Azra Say-Ötün, Kuzey Kıbrıs 2. ve 10E
sınıfından Irem Kesim ise 3. gelmiştir. Bu sonuçlar ile, öğrencilerimiz yaklaşan Ulusal Şampiyona’da
Kuzey Kıbrıs’ı temsil etmek üzere Türkiye’ye gideceklerdir.
Ayrıca , 13.sınıf öğrencilerimizin almaya başladıkları şartlı tekliflerin , %55’i Russell Group
üniversiteleri ve eşdeğer diğer okullara ait olmasından dolayı memnuniyet duymaktayız. Henüz
oldukça erken ve teklifler şu andan itibaren Nisan ayının ortalarına doğru gelmeye devam edecektir.
Orta-Lise sınıflarının Cumartesi günü gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu Veli toplantısı, oldukça
verimli geçti. Bu haftaki okul toplantısında, karnelerde yer alan bazı önemli noktalara değindik ve
akademik yıl sürecindeki özel hedefleri belirledik. Herşey aynı anda yapılamayacağı için burada
önemli olan, verilen tavsiyeleri dikkate alarak nereden başlayacağını ve zamanı nasıl yöneteceğini
bilmektir.
Geçen hafta , 5. Sınıflar Kıbrıs kostümlerinin ve geleneklerinin sergilendiği harika bir gösteri
sundular. Büyüleyici olduğu kadar komik olan bu gösteri, müzik, şiir ve dansla doluydu. Tüm 5.sınıf
öğrencilerimize ve İlkokul Türkçe öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz.
03 Mart Perşembe günü, ESK’da Dünya Kitap Günü kutlandı. İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri, en
beğendikleri kitap kahramanlarının kostümlerini giydiler. Okulun önündeki plazada gerçekleşen
geçit alayı neşeli ve gösterişli bir karnaval tadındaydı. Bukadar çok hayalgücü kullanarak , hem
velilere hemde çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattıkları için başta Miss Dow olmak üzere ve
tüm İlkokul öğretmenlerini kutluyorum. Orta-lise bölümü, ana binanın girişinde bir panoda
sergilenen fotoğrafik kitap kapağı yarışmasıyla fark yarattı. – fırsat bulursanız, gerçekten harika ve
görülmeye değer…
9.sınıfların IGCSE ve GCSE ders tercihleri konusundaki bilgilendirme akşamı çok verimli geçti. Bölüm
başkanları, her dersle ilgili olarak kendi uzmanlık konularında tavsiyeler vererek, detayların
çözümlenmesinde yol gösterdiler. Öğrencilerimizin herbiri ve aileleriyle beraber bu tür toplantılar
düzenleyerek tercihleri oluşturmaktan herzaman mutluluk duyuyoruz. 11.sınıf öğrencilerimiz ve
aileleriyle de şu sıralar görüşmeler düzenleyerek , okulumuzun Sixth Form programıyla ilgili
sorularına cevap vererek, programın daha iyi anlaşılmasına çalışıyorum. Hepimiz, size en iyi
tavsiyeleri veriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.Özellikle ben şahsen her öğrenciyi daha iyi
tanımaktan büyük keyif alıyorum. Sizlere harika bir hafta diliyoruz.
En iyi dileklerimle,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

