25th March 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
As we approach the break it is a distinct pleasure to bring you word of further sporting successes at
school. ESK performed outstandingly in the March 2016 Inter-School Swimming Gala. Bahar San
and Mert Tursoy in year 6, broke the course record. Mert went on to win 4 gold medals and Bahar
San 3 gold medals. The ESK Primary Girls Swimming team managed an overall second place podium
finish. Mckenzie Freeland (Y6), Yasem Karaca (Y7), Zeynep Todd (Y9), Mckenzie Freeland(Y6), Leah
Swanson (Y9) all won their races over the 3 days. Serra Soydan (Y5), Trinity Taylor-Burroughs (Y9)
and Doruk Sah (Y5), Ella Ozikiz (Y6) all came second. Ella Ozikiz (Y6), Mckenzie Freeland (Y6), Bahar
San (Y6) and Serra Soydan (Y5) finished second in the primary Girls Freestyle team relay. Hana Omer
(Y8), Beliz Akari (9) and Ezgi Irikade (Y9), Sanem Kutlu (Y6) all finished 3rd in their races.
The Lower Secondary girls finished the 100m Freestyle relay event in 4th place, with brave
performances from Trinity Taylor-Burroughs (9), Zeynep Todd (9), Beliz Akari (9) and Yasem Karaca
(7). This led to the Lower Secondary Girls Swimming Gala finishing with ESK in 4th position overall.
In the Primary Boys Gala, ESK finished 3rd overall.
We are very proud of the ESK students that took part, they are leading such balanced lives in both
academic and sporting challenges.
The final judging of the Y7 Castles Competition took place last week – it was a closely fought battle
for all, and exceedingly hard to judge. The overall winner was Mert Uzun. Not only did the students
construct some excellent castles, the top-ten were interviewed and answered questions about all
that they had learned by taking part in the competition. The standard of construction and their
knowledge of castles was really exceedingly good.
The SY Music Night on Friday evening will be diverse and excellent. Two of the pieces to be
performed were composed by the students themselves, and the quality of the musicianship is
profound. When the top universities world-wide select students they are looking for the three
dimensional, and talented sportsperson, poets, and musicians are eagerly sought after by great
universities. Our opportunities for expression in multiple ways helps nurture fine performance in
such diverse ways.
We wish you a wonderful break; and a restful interlude before we resume our instruction and the
students’ their studies.

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Dönem tatilimiz yaklaşırken, okulumuzun spor dalındaki başarılarını sizlerle paylaşmaktan
memnuniyet duyuyoruz. ESK, 2016 Mart ayında yapılmış olan okullararası yüzme yarışlarında
farkedilen bir performans göstermiştir. 6.sınıflardan Bahar Şan ve Mert Türsoy, aldıkları derecelerle
rekor elde etmişlerdir. Mert, 4 altın , Bahar ise 3 altın madalya kazanmıştır. Esk İlkokul Kızlar Yüzme
takımımız yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştır. Mckenzie Freeland (Y6), Yasem Karaca (Y7), Zeynep
Todd (Y9), Mckenzie Freeland(Y6), Leah Swanson (Y9), üç gün boyunca yapılan yarışların tümünü
kazanmıştır. Serra Soydan (Y5), Trinity Taylor-Burroughs (Y9) and Doruk Sah (Y5), Ella Ozikiz (Y6)ise
tüm yarışlarda ikinci gelmişlerdir. Ella Ozikiz (Y6), Mckenzie Freeland (Y6), Bahar San (Y6) and Serra
Soydan (Y5), İlkokul Kızlar serbest stilde yarışları ikinci sırada bitirmişlerdir. Hana Omer (Y8), Beliz
Akari (9) and Ezgi Irikade (Y9), Sanem Kutlu (Y6) ise tüm yarışları üçüncü sırada bitirmişlerdir.
Ortaokul Kızlarda ise 100 m. serbest stili dördüncü sırada tamamlayan Trinity Taylor-Burroughs (9),
Zeynep Todd (9), Beliz Akari (9) and Yasem Karaca (7), harika performans ile, ESK’nın 4.sıraya
yerleşmesini sağlamışlardır. İlkokul Erkeklerde ise, ESK yarışları üçüncü sırada tamamlamıştır.
Yarışlara katılan tüm ESK öğrencileriyle , akademik yaşamla spor arasındaki bu dengeyi kurabildikleri
için gurur duyuyoruz.
7.sınıfların Kale Yarışması geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Yarışmadaki kaleler birbiriyle çok yakın yarıştı
ve karar vermek gerçekten çok zor oldu. Kazanan yarışmacı ise Mert Uzun oldu. Öğrenciler sadece
yaptıkları harika maketlerle yarışmadılar. Aynı zamanda dereceye giren, en iyi on yarışmacı ile
öğrendikleri bilgileri ölçen sorulardan oluşan mülakatlar yapıldı. Öğrencilerin maketlerin hazırlama
standartları ve sahip oldukları bilgiler gerçekten ziyadesiyle iyiydi.
Cuma günü yapılacak Orta-Lise Müzik Gecesi çok renkli ve harika olacak. Sergilenecek eserlerden iki
tanesi tamamen öğrencilerin oluşturduğu çalışmalardır ve gerçekten yüksek bir müzisyenlik
kalitesine sahiptir.Dünya çapındaki en iyi üniversiteler, seçtikleri öğrencilerin üç boyutlu olmasına
özen göstermektedirler.Yetenekli sporcular, şairler ve müzisyenler, iyi üniversiteler tarafından
özellikle aranmaktadır. Okul olarak sunduğumuz fırsatlar , öğrencilerimizin güzel sanatların çeşitli
dallarında yetişmelerini sağlar.
Hepinize harika bir tatil diliyoruz ve öğrencilerin, tavsiyelerimiz doğrultusundaki çalışmaları
öncesindeki bu molayı, en güzel şekilde değerlendirmelerini umuyoruz.

Hector MacDonald
Okul Müdürü

