17th November 2015

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
In both the PY and SY we had poignant assemblies as memorials to the life and vision of Mustafa
Kemal Ataturk on Tuesday last week. We were all touched and enthralled at the students grasp of
historical facts, and awareness that a rich legacy has been provided for us by this remarkable man
who not only influenced Turkey, but the world. To further stimulate interest we announced an essay
competition for students in the SY on the theme ‘What would Mustafa Kemal Ataturk contribute
today to peace in the world?’
I would like to offer my congratulations and heartfelt appreciation to all who were involved with the
Secondary School Drama production this week. Their production of William Shakespeare’s ‘Tempest’
was truly one of the most imaginative and supremely well performed school theatre productions
that I have seen in my 39 year career. The outdoor ambiance of the amphitheatre during these
breezy November evenings also proved to be a perfect setting. Special thanks go to Mrs Charlie
Inskip and Mrs Oya Akin for their vision, creativity and dedication to the development of fine drama
at ESK, and to all colleagues who helped with selfless dedication. We truly have remarkable students
and teachers! We have attached the programme to the E-Letter as there are so many who deserve
praise for such enchanting evenings.
Two students have been announced as prize winners in an essay competition as part of the
Remembrance of Ataturk Week sponsored by the Ministry of Education and Telsim. They are Ilhan
Yeniada in Y8, and Darem Kadirogullari in Y10. An article on their awards appeared in the Thursday
edition of Kibris newspaper on p 14, and we are exceedingly proud of their work. This Monday
morning we celebrated the 32nd anniversary of Republic Day with poetry, dancing, and live music. It
was heart- warming to be a part of a vibrant school in a vibrant country at this time, as we expressed
our shared wish for peace for all world-wide, and observed a minute for all who have perished at the
hands of those who would spread terror among us.
We wish you all a wonderful week as we prepare for our first Duke of Edinburgh International Award
Ceremony next Monday morning.

Hector MacDonald
Principal

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Geçtiğimiz hafta Salı günü ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte yaptığımız haftalık
toplantımızın ana teması, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve vizyonuydu. Öğrencilerimizin tarihi
gerçeklere dair bilgileri ve bu fevkalade liderin sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bıraktığı değerli
mirasın farkında olmaları gerçekten etkileyiciydi. Bu konuya dikkatlerini çekmek için orta-lise
öğrencilerimiz arasında ‘ Mustafa Kemal Atatürk bugün olsa, dünya barışına nasıl katkı sağlardı? ’
konulu bir kompozisyon yarışması düzenledik.
Ayrıca geçen hafta , orta ve lise öğrencilerimiz tarafından sergilenen drama gösterisinde emeği
geçen herkesi gerçekten tüm kalbimle tebrik ediyorum. 39 yıllık çalışma hayatımda gördüğüm en iyi
okul tiyatro performanslarından biri olan bu gösteride oyuncular, William Shakespeare’in ‘Tempest’
adlı oyununu olağanüstü bir hayalgücü eşliğinde sundular. Esintili bu Kasım akşamlarında
anfitiyatronun ambiansında gerçekten harika bir yerleşim yapılmıştı. Başta Mrs Charie Inskip ve Mrs
Oya Akın’a, vizyonları , yaratıcılıkları, ESK’da dramayı geliştirmeye kendilerini adamaları ve tüm diğer
çalışanların onlara gönülden verdikleri destek ve yardımlar için herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Gerçekten harika öğrencilere ve öğretmenlere sahibiz! E-letter’a, buna benzer birçok övgüye değer
akşamın programı ekledik.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Telsim sponsorluğunda Atatürk’ü anma haftasında düzenlenen
kompozisyon yarışmasında iki öğrencimiz ödüle layık görüldü. Ödül alan öğrencilerimiz, 8.sınıflardan
İlhan Yeniada ve 10.sınıflardan Darem Kadiroğulları oldu. Kıbrıs gazetesinin Perşembe günkü
baskısında 14.sayfada bu konuyla ilgili haber yer almaktadır ve öğrencilerimizin başarılarıyla büyük
gurur duyuyoruz. Pazartesi sabahı, Cumhuriyetimizin 32.yılını, şiirler,danslar ve canlı müzik eşliğinde
kutladık. Böyle bir zamanda ülkede ve okulumuzdaki kutlamaların parçası olmak yürekleri ısıttı.
Ayrıca tüm dünyada barış dileklerimizi vurgulayarak, dünyadaki terör saldırılarında hayatını
kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk.
Gelecek Pazartesi günü yapılacak olan ilk Duke of Edinburgh International Ödül Töreni için
hazırlanırken, hepinize harika bir hafta diliyorum.

Hector MacDonald
Okul Müdürü

