
 

 

 

 

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

 
المحترمين, أولياء األمور والمربين  

 

Macmillan Cancer Support  قهوة الصباح العالمية الكبرى لمساعدة 
 ساهمنا في األسبوع الماضي بأكبر قهوة صباحية في العالم. 

 The MacMillan Coffee Morning يمكننا أغتنام هذه. 

وأولياء األمور واألصدقاء   KSA  الفرصة لنشكر جميع موظفي

المعجنات أو البسكت وللذين حضروا مع  الذين خبزوا الكيك, 
بعض النقود األضافية. هدفنا كان التغلب على مجموع العام الماضي 291£وبالفعل حققناه! وجمعنا

  مبلغ  !645.99£ في هذه السنة والذي سيذهب لدعم األفراد والعوائل المتضررة من السرطان. 
 

King Solomon Academy   إلى Imam Kabir MBE  زيارة 
يوم األثنين الماضي. وقاد التجمع   King Solomon Academy تشرفنا بدعوة باألمام كبير في     

مع أطفالنا متحدثاً عن بداية السنة الهجرية, والتي كانت تصادف في ذلك اليوم األثنين. وبعد أنتهاء 
 التجمع علق مشيداً بحسن تصرف الطالب وأستماعهم له بأهتمام خالل فترة التجمع.

  
 

Sayer’s Croft  أولياء األمور األعالميأجتماع  
بعقد   5في ديسمبر. قام فريق عمل الصف   Sayer’s Croft بزيارة   5سيقوم طالب الصف    

جلستين أعالميتين ألولياء األمور يوم األربعاء الماضي. إذا كان لديكم أي أستفسار حول هذه 
نهاية الدوام في ساحة المدرسة. الرحلة, نرجو منكم انتهاز فرصة تواجد الفريق في    

 

GKTY Dinners –   عليكمدعوة العشاء للتعرف   
ف عليكم. أستضفنا  دعوتي عشاء الحضانة أنتهت في هذا األسبوع مجموعات العشاء للتعر

GKTY Dinners .والتمهيدي. الشكر الجزيل لجميع أولياء األمور الذين تمكنوا من الحضور 
 

كل يوم جمعة – القادمة قهوة أولياء األمور الصباحية جلسات , 08:30 – 09:30 
الصف الثاني التالية ستكون يوم الجمعة القادم, نرحب بالجميع, دعوة خاصة تذهب إلى أولياء أمور

والمعلمين لمشاركتهم الشراب الساخن, الكرواسون والدردشة.  صف الثانيحيث سيحضر موظفي  
عن تحديد أيام المجموعات الدراسية لقهوة الصباح , من فضلكم األطالع على قسم األيام المهمة 

.في نهاية النشرة األخبارية هذه  
 

Reception ندوة أولياء أمور ومربين طالب  
التمهيدي لحضور ندوتين مدة كل واحدة ساعة  ين مرحلةتم الطلب من جميع أولياء أمور ومرب

 4:00نوفمبر في الساعة  2واألربعاء  أكتوبر 19كاملة. ستقام في القاعة الرئيسية يوم األربعاء 

Triple P Parenting  بعد الظهر, سيكون هناك رعاية خاصة لألطفال للطالب. و ستقاد بواسطة

اليستطيعون الحضور يرجى منكم تبليغ وسيكون هناك مترجم عربي.أولياء األمور الذين   

بأقرب وقت ممكن.  Ms England   
Ms England, Head of Pastoral Care 07415208452 

k.england@kingsolomonacademy.org 
 

 األثنين إلى الجمعة
.ينتهي بأوقات مختلفة يومي األثنين والجمعة يرجى التذكر, أن الدوام المدرسي حالياً   

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين 
 2:50pm 4pm 4pm 4pm 4pm أنتهاء الدوام 
 

 المواعيد 
دراسي بسبب منذ بداية الفصل اليوجد لدينا عدد كبير من األطفال الذين يتغيبون عن المدرسة  

 المواعيد. نود أن نذكر أولياء األمور باألجراءات التالية: 
 

 تعطل المواعيد تعليم طفلك .
االأذا تم تعيينها من قبل المستشفى أو موعد طبيب طاريءويجب أن تكون في خارج أوقات 

 المدرسة/ عطلة نصف الفصل
 

كن أن تكون مالحظة من أحد الوالدين. دلة قبل يوم الموعد. واليميجب على أولياء األمور تقديم اال
   يجب أن تكون بطاقة موعد/رسالة حتى نتمكن من أخذ نسخة منها. يستطيع أولياء األمور أيضا 

مسؤلة الحضور على األيميل التالي:  Ms Colmans أيميل     
I.Colmans@kingsolomonacademy.org 

 
 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 

 
 

دي األسبوعي للمدرسة كلها!حالت  
التخطيط لنشاط يوم خارج المنزل مجاناً. التخطيط للخروج مع العائلة, ممكن أن  -النشاط البدني

 يكون أي شيء, متنزه, ركض, مغامرة الركض!
 

العمر أو القدرة!ليه, بغض النظر عن التخطيط لشيئاً ما يمكن لجميع األسرة األنضمام ا -تلميح  
 

هل بأستطاعتك تناول األغذية الصحية وترك عنك األغذية غير الصحية لمدة يوم -تحدي التغذية 
 كامل ! 

 
ماهي األغذية الصحية التي تستطيع تناولها بعد الوجبات المدرسية؟  -تلميح  

 

 أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة,
  

Mr Haimendorf 
 مدير المدرسة 

 

 
المهمةاأليام   

 المناسبة الوقت اليوم
ورشة عمل أولياء  11th Oct 16:00 Year 2 and 5 الثالثاء

Mytime Active االمور    

 جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية 14th Oct 08:30 – 09:30 الجمعة
 التركز: أولياء أمور ومعلمين الصف الثاني

  14th Oct 15:20 – 16:00 Junior School Celebration Assembly الجمعة
Performance: Year 4 

 18th Oct  17:30 Nursery / Reception Open Evening الثالثاء
for the 2017/18 academic year 

 ندوة أولياء أمور التمهيدي 19th Oct 16:00 – 17:00 األربعاء
  الجزء األول

قهوة أولياء األمور الصباحيةجلسة  21th Oct 08:30 – 09:30 الجمعة  
Focus: Year 3 parents and staff 

  21th Oct 15:20 – 16:00 Junior School Celebration Assembly الجمعة
Performance: Reception 

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

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

 Year 6 Business Enterprise Fair كل اليوم 6th Dec الثالثاء
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