10th October 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Monday morning’s Duke of Edinburgh International Award Ceremony allowed us to reflect upon
how much has been accomplished in less than two years of operation. Those getting involved in
each level of the award have been 98 bronze, 49 silver, and now 12 progressing on to the gold
award. In perspective many independent schools in the UK have years in which the gold award
numbers drop to zero, and our numbers are truly remarkable. Sir Michael Graydon made the
presentations of silver awards to the first 15 to have completed all requirements, and spoke to the
secondary students about the significance of these prestigious awards. It is noteworthy that Tolga
Atun in Year 13 was the very first to gain the silver award at ESK, he makes it a personal challenge
to
be
a
trailblazer
in
a
number
of
achievements
year
upon
year.
Year 4 students really looked the part as they celebrated their Egyptian Day last week. We’ve
included a number of photographs this week as they all looked so splendid in their costumes, and
we are very grateful for all of the family support in helping them get ready for the event. A lot of
learning was associated with the day, and the thrill of dressing like ancient Egyptians will linger in
each child’s mind helping them to associate the facts with the pleasure of the experience.
Our intrepid Year 6 students have been experiencing life away from home, many for the first time,
as they travelled to the Karpaz for our annual experience. Again, great learning takes place each
year but in a setting that can be associated as a pleasurable memory for the future. Not all learning
is entirely classroom based, and the range of experiences we have on offer are really very
sophisticated.
We have attached photographs to illustrate what an energetic series of weeks has taken place since
returning from the break.
All my best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Pazartesi sabahı geçekleştirdiğimiz Uluslararası Duke of Edinburgh Ödül Töreni bize bir kez daha iki
senelik kısa bir faaliyet döneminde ne kadar yol katettiğimizi hatırlattı. Okulumuzdan şimdiye kadar
bu programa katılan öğrencilerimiz 98 bronz, 49 gümüş madalyayı kazanmayı hak ederken 12
öğrencimiz de altın madalya için çalışmalarına başladılar. İngiltere’de birçok özel okulun altın
madalya kategorisinde öğrenci sayılarının yakın zamanda sıfıra düştüğünü göz önüne alırsak; bizim
sayılarımızın gerçekten hatırı sayılır olduğunu görürüz. Özel misafirimiz Sir Michael Graydon
törende tüm sorumluluklarını tamamlayıp gümüş madalyaları hak eden ilk 15 öğrencimize
madalyalarını sundu ve, bu ve buna benzer itibarlı ödüllerin öneminden bahsetti. Y13 öğrencimiz
Tolga Atun ESK’de ilk gümüş madalya sahibi oldu. Tolga birçok konuda kişisel çabalarıyla öncü
rolünü yüklenmiş başarılı bir öğrencimizdir.
Y4 öğrencilerimiz Eski Mısırlılar Günü kutlamalarında giydikleri temaya uygun kıyafetleriyle göz
kamaştırdılar. Ekte bu günle ilgili resimleri görebilirsiniz. Ayrıca kıyafetler konusunda gösterdikleri
özen için de tüm velilerimize teşekkür ediyoruz. O gün çocuklarımız Mısırlılar hakkında çok şey
öğrendiler ve öğrendiklerini giydikleri güzel kıyafetlerle bağdaştırarak bilgilerinin kalıcılığını
artırdılar.
Cesur Y6 öğrencilerimiz geleneksel Karpaz Gezimize katıldılar. Bu bazı öğrencilerimizin için
evlerinden uzak ilk gezileri oluyor. Böylece, gelecekte memnuniyetle hatırlayacakları bu geziyle her
yıl yeni şeyler öğreniyorlar. Eğitim sadece sınıfla sınırlı değildir. ESK bu konuya çok önem veriyor ve
bu doğrultuda çok yönlü sofistike olanaklar sunuyor.
Sizlere bayram tatilinden sonraki haftalarda ne kadar hareketli bir dönem geçirdiğimizi göstermek
için ekte bolca resim gönderiyoruz.
En iyi dileklerimle,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

