
 

 

 

 

(12-8( وعمر )7-4نشرة األخبار لمرحلة األبتدائي من عمر )  2016 أكتوبر 21st الجمعة             
 

المحترمين,أولياء األمور والمربين   

 
Black History Month مسابقة عطلة  

( ورقة المنافسة  6 -1كجزء من األحتفال بشهر تاريخ السود عندنا, قد تسلم تالميذ  صفوف )

خالل عطلة نصف الفصل. والدعوة موجهة لألطفال ألختيار النموذج الذي يحتذى به , والبحث 
ة المعلومات التي تعرف عنه/ عنها. نتطلع عن هذا الشخص ومن ثم أستخدام الورقة لتقديم كاف

 ألستالم جميع المنافسات, هناك جوائز باألنتظار!

  
)أجتماع  أولياء األمور(  Parents Evening 

نتمنى جدياً أن نسعى , ونأخذ باألعتبار وجهات نظر أولياء األمور و إشراكهم قدر المستطاع في 
بأجتماع كل نصف فصل للمساهمة في النقاش حول الحياة والعمل المدرسي. يقوم مجلس اآلباء 

األفكار والمبادرات الجديدة التي تقوم بها أو تخطط المدرسة للقيام بها. تم مؤخراً في األجتماع 
األتفاق بأن يكون مساء اآلباء األول ) الذي كان يجري في يناير كانون الثاني( سيحدث متأخراً جداً 

ا بالرد. قررنا عقد أول أجتماع بعد عطلة نصف الفصل . مواعيد في هذه السنة. لقد أستمعنا وقمن
 هذا العام هي:

 

 أجتماع أولياء األمور 7th Nov 15:00 – 16:30 األثنين

 أجتماع أولياء األمور 8th Nov 14:30 – 18:00 الثالثاء

 سيكون باألمكان التوقيع لألجتماع األول في أول أسبوع بعد عطلة نصف الفصل.

 
) األندية(  Clubs 

وضع اللمسات األخيرة لخطط األندية حالياً والتي ستبدأ في األسبوع الثاني بعد  نحن بصدد

عطلة نصف الفصل الدراسي. سيتم أرسال رسالة ألولياء األمور للمنزل خالل األسبوع 

  األول  عند عودة التالميذ للمدرسة

 

North Paddington Foodbank 

بها  األعمال المهمة التي يقومون تلك   الزلنا ندعم  
  The North Paddington  إذا كنتم قادرين على المساعدة 

Food Bank فمن فضلكم التبرع في حاوية المواد الغذائية 

 في مدخل المدرسة
 

 إذا كنتم تشعرون أن بإمكانكم تقديم بعض المساعدات يرجى منكم األتصال المستمر مع تلك 

يقدم خدماته في األجنحة المتضمنة   The North Paddington Foodbank .لمنظمة الرائعة 

 North Westminster, these include Harrow Road, Queen’s Park, 
Westbourne, Church Street, Little Venice, Maida Vale, Bayswater and 
Lancaster Gate Wards. 
 
 

أفعلها! ..العقل, تمارين,تغذية   Parent Workshop- MEND  
جزءك 5و 2ورشة عمل متألقة ألولياء األمور للصف   Dev and Fiona من MyTime  قاد فريق 

MEND في األسابيع الماضية القليلة. ومن المقرر متابعة ورشة العمل هذه بعد عطلة  برنامجمن     

مساًء. 5:00 -4:00نوفمبر من  15يوم الثالثاء   half-term 
 

 

كل يوم جمعة –لسات قهوة أولياء األمور الصباحية القادمة ج , 08:30 – 09:30 
نشكر جميع أولياء األمور الذين تمكنوا من الحضور هذا اليوم لجلسة قهوة الصباح, تمكن أولياء 

من التحدث مع الموظفين المعنيين , عرض موسيقي, معرض فني وقضاء الوقت  3أمور الصف 

ببعض أعمال األطفال.داخل الصف لألحتفال   
, نرحب بالجميع, دعوة خاصة تذهب إلى األولى بعد عطلة نصف الفصلالتالية ستكون يوم الجمعة

والمعلمين لمشاركتهم الشراب الساخن,  4صف حيث سيحضر موظفي   4الصف أولياء أمور

األطالع الكرواسون والدردشة. عن تحديد أيام المجموعات الدراسية لقهوة الصباح , من فضلكم 
 على قسم األيام المهمة في نهاية النشرة األخبارية هذه

. 
KS2 تغيير في بوابات مداخل  

صباحاً سيستطيع  8:20من الساعة   KS2 بعد عطلة نصف الفصل سيتم فتح بوابات المداخل   

 التالميذ الدخول إلى مبنى المدرسة والدخول مباشرأ إلى الصف. سيتواجد في المدخل كل من 

ألستقبال ا  Miss Smith and Mr Rimmer playground from  
 

 

Reception ندوة أولياء أمور ومربين طالب  
نقدم الشكر لجميع أولياء األمور الذين تمكنوا من الحضور في يوم األربعاء الماضي. أولياء أمور 

نوفمبر في الساعة  2الصف التمهيدي مدعون لحضور الجزء الثاني  في يوم األربعاء المصادف 

Triple P بواسطة  سيكون هناك رعاية خاصة لألطفال للطالب. و ستقادبعد الظهر.  4:00  

 سيكون هناك مترجم عربي 
 
 

 
 الزي المدرسي

نرجو منكم التذكر بأن يرتدي األطفال الزي المدرسي الكامل كل يوم . في األسفل تذكير بالزي 
 االمدرسي المفروض. إذا كنت ترغب بشراء الزي من فضلك أن تطلبه أون الين.

Website: www.yourschooluniform.com 

  

 األوالد البنات

 KSA V- بلوز رقبة 

 قميص أبيض ُكم طويل 
 KSA ربطة العنق 

 بنطلون, ثوب أو تنورة رصاصي فاحم 
 كالون رصاصي أو جوارب طويلة 
 )حذاء أسود )البوت غير مسموح  

 KSA V- بلوز رقبة 

 قميص أبيض ُكم طويل 
 KSA ربطة العنق 

 بنطلون رصاصي فاحم 
 جوارب رصاصي 
 حذاء أسود 

 
 

,سعيدة عطلةقضاء  أتمنى لكم   
  

Mr Haimendorf 
 مدير المدرسة 

 
 

 األيام المهمة

 المناسبة الوقت اليوم

 ندوة أولياء أمور التمهيدي 2nd Nov 16:00 – 17:00 األربعاء
 الجزء الثاني

   جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية 4th Nov 08:30 – 09:30 الجمعة
Year 4 موظفي وأولياء امورخاصة ب  

  4th Nov 15:20 – 15:50 Junior School Celebration Assembly الجمعة

 Year 3 :فعالية

 إجتماع أولياء األمور 7th Nov 15:00 – 16:30 األثنين

 إجتماع أولياء األمور 8th Nov 14:30 – 18:00 الثالثاء

أجتماع أولياء األمورمجلس  9th Nov 18:30 – 20:00 األربعاء  

   جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية 11th Nov 08:30 – 09:30 الجمعة
Year 5 موظفي وأولياء امورخاصة ب  

  11th Nov 15:20 – 15:50 Infant School Celebration Assembly الجمعة

 Year 2 :فعالية

  15th Nov 16:00 – 17:00 MyTime Active Parent Workshop الثالثاء
for year 2 and 5 parents 

 :Focus  جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية 18th Nov 08:30 – 09:30 الجمعة
Year 6 parents and staff 

  18th Nov 15:20 – 15:50 Junior School Celebration Assemblyالجمعة

 Year 6 :فعالية

   جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية 25th Nov 08:30 – 09:30الجمعة

Year 7 موظفي وأولياء امورخاصة ب  

  25th Nov 15:20 – 15:50 Infant School Celebration Assembly الجمعة

 Year 1 :فعالية

 مهرجان Year 6 Business Enterprise كل اليوم 6th Dec الثالثاء
 

 

 
 

 

 

 

http://www.yourschooluniform.com/

