28th April 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
We keep hearing of additional sporting and academic achievements of our students, so you can
share our pleasure as you read the accounts below. On Thursday and Friday of last week we really
enjoyed the PY celebration of Children’s Day, every student took part in some remarkable
performances. As well as learning songs, and dance routines, the children showed great fortitude in
putting on such good shows on hot days. With Sports Days coming up this week perhaps we can
look at the performances as one form of good training for developing stamina? We hope you were
able to watch the shows and appreciate the talent of the children and all the staff who trained them
for the celebrations – it was uplifting to watch.
ESK Year 10 students Azra Say-Ötün and Darem Kadiroğulları, were both prize winners in the
national Turkish language Letter Writing Competition organised by Famagusta Council and
Famagusta Cultural Association (MKD). Around 700 primary and secondary school students from
various schools in Cyprus had to write a letter to Natura 2000 on the subject of ‘Water’. Azra was
awarded 1st place and Darem received the 3rd place award. Well done to both!
On the sporting front, Year 8 student Ece Oncul followed her previous successes in fencing with a
bronze medal in Alanya, Turkey. Ece was participating in the International Children’s Fencing Cup
(Uluslararasi Cocuk Kupasi) and won eight matches to reach the quarter. She finished in eighth place
out of 100 competitors. Congratulations to Ece.
Wishing you all a lovely end to the week,

Hector MacDonald
Principal

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Öğrencilerimizin , akademik ve sportif başarılarına dair haberleri almaya devam ediyoruz. Bu
haberleri okudukça memnun olacağınızı düşündüğümüz için aşağıda sizlerle paylaşmak istedik.
Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günleri, İlkokul öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlamalarından büyük keyif aldık. Her bir öğrencimiz, bu güzel gösterilerde yer aldı.
Öğrendikleri şarkılar ve dansların yanısıra öğrencilerimiz bu sıcak günlerde büyük bir sebat ve
dayanıklılık göstererek performanslarını sergilediler. Bu hafta yapılmakta olan Spor Günü
Etkinliklerinde, çocukların performanslarını, sağlık ve dayanıklılık gelişimleri için eğitimin bir parçası
olarak görebiliriz. Yetenekli öğrencilerimizin, öğretmenleri yardımıyla hazırladıkları bu güzel
gösterileri izleyebildiğinizi umuyorum. - Gerçekten seyretmesi mutluluk vericiydi.
ESK 10. Sınıf öğrencilerimizden Azra Say-Ötün ve Darem Kadiroğulları isimli her iki öğrencimiz de
Gazimağusa Kültür Derneği ( MKD) ve Gazimağusa Konseyi’nin düzenlemiş olduğu Türkçe dilinde
yazılan mektup yarışmasında ödüle layık görüldüler. Adadaki çeşitli okullardan yaklaşık 700
öğrencinin katıldığı yarışmada ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Natura 2000 ‘e , “ Su” konusunda bir
mektup yazdılar. Bu yarışmada Azra birinci olurken, Darem üçüncülük ödülünü elde etti. Her ikisini
de yürekten kutluyoruz!
Spor konusuna gelince, 8.sınıf öğrencimiz Ece Öncül daha önceki başarılarını takiben , Türkiye
Alanya’da yapılan eskrim şampiyonasında bronz madalya kazanmıştır. Ece, Uluslararası Eskrim Çocuk
Kupası’na katılıp 8 maçı kazanarak, çeyrek finale yükselmiştir. Karşılaşmaları, 100 yarışmacı arasında
8.sırada tamamlamıştır. Ece’yi tebrik ediyoruz.
Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum.

Hector MacDonald
Okul Müdürü

