31st October 2016

The Principal’s Email
Dear students, parents and staff,
Last week I had the pleasure of introducing Y6 to Mr John Fisher and his wife Maulin who have
generated huge interest in contemporary choral development in a large number of schools within
the UK. John has performed for well-known musical geniuses like Pavarotti, and performed in
Trafalgar Square, to name only two of many notable events. John’s passion for what he does is
infectious, and I note how many talented musicians we are helping along their way here at ESK
within a number of musical traditions. We’ve attached some photographs for you.
There has been a great deal of study which supports that making music together has far reaching
effects on the quality of student achievement, students focus in a special way, they listen in a special
way, they see patterns in a special way – all of which can benefit them in multiple subjects of study.
To have a musical portion to your life is a good thing to learn about when you are young.
Similarly a great deal has been written about the value of being multi-lingual, showing mastery in
more than one language. Indeed within the IB Diploma Programme those students who gain a
multi-lingual Diploma are seen as very attractive by excellent universities because they have
developed deep communication skills in more than one language. So, gaining optimum marks in a
mother-tongue language, as well as English, or another modern foreign language, MFL, is very well
regarded as an indicator of scholastic aptitude world-wide.
Year upon year I witness growth in the variety and quality of experiences we provide for students
of all ages. We do our utmost to avoid clashes between worthwhile experiences as we do this, but
as the number of interests proliferate it gets very hard to make it work for everyone. Each student’s
class teacher or their homeroom tutors do their utmost to help them plan, but for more inquisitive
students with multiple interests it’s almost impossible to get access to all they might wish to do.
At ESK we really appreciate student performance, and I remind you all that the English School of
Kyrenia’s Secondary School Drama Department is proud to present its production of Laura Wade’s
‘Alice’, taking place on Thursday 10th and Friday 11th November 2016 at 7pm. We’ve attached
information for you so you can buy your tickets.
All my best wishes,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili öğrenciler, veliler ve çalışma arkadaşlarım,
Geçtiğimiz hafta 6. sınıflara, İngiltere çapındaki birçok okulda koro faaliyetlerinin oluşmasında
önayak olmuş John Fisher ve eşi Maulin’i takdim etme mutluluğunu yaşadım. John dünyaca ünlü
opera sanatçısı Pavarotti’ye bir konserinde eşlik etti, Trafalgar Meydanında konser verdi ve bunun
gibi daha birçok kayda değer organizasyona imzasını attı. John’ın mesleğine olan tutkusu
bulaşıcıdır. ESK’den de hayli yetenekli müzisyenlerimiz değişik müzikal geleneklerde John’dan geri
kalmadılar. İlişikte bu güzel etkinlikten fotoğraflar bulabilirsiniz.
Yapılan birçok araştırma, öğrencilerin birlikte müzik yapmalarının başarılarında büyük rol oynadığını
gösteriyor. Öğrenciler daha özel bir yöntemle konsantre olmayı, dinlemeyi ve modellemeyi
öğreniyorlar. Tüm bu beceriler ileriki okul hayatlarında onlara çok yardımcı olabilecektir. Genç yaşta
müziği hayatlarının bir parçası yapmalarını öğrenmek onlar için iyi bir yatırımdır.
Yine yapılan buna benzer çalışmalarda, öğrencilerin çok dil bilmelerinin ne kadar değerli bir üstünlük
olduğu anlatılmıştır. Birden fazla dil bilmek özellikle IB Diploma Programında çok aranan bir
özelliktir. Dünyaca ünlü üniversiteler birden fazla lisan üzerinden iletişim kurabilmeyi çok cazip bir
yetenek olarak görüyorlar. Bir öğrencinin ana dilinde ve İngilizce gibi başka modern lisanda akıcılık
göstermesi ve yüksek puan alması onu dünya çapında bilgili ve başarılı kılar.
Her geçen sene tüm öğrencilerimiz için sunduğumuz deneyimlerin çeşitliliğinin ve kalitesinin
arttığına şahit oluyorum. Bu yararlı deneyimlerin çakışmaması için elimizden geleni yapıyoruz.
Bazen bu biraz zorlaşıyor, çünkü istekler hızla çoğalıyor. Her öğrencinin sınıf öğretmeni,
öğrencilerinin isteklerini bir plana sokmalarına yardım etmek için çalışıyorlar. Fakat birçok konuda
merakı olan öğrencilerin tüm isteklerini karşılamak bazen imkansız olabiliyor.
ESK olarak öğrenci gösterilerine çok değer veririz. Size bu vesileyle ESK Orta/Lise Tiyatro Bölümünün
gururla sahneleyeceği, ‘Alice’ adlı oyunun Laura Wade yorumunu hatırlatmak isterim. Oyun 10
Kasım Perşembe ve 11 Kasım Cuma gecesi saat 19:00 da sahnelenecek. İlişikte bilet almanız için
gereken bilgiyi bulabilirsiniz.
En iyi dileklerimle,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

