
 

 

 

 

(12-8( وعمر )7-4نشرة األخبار لمرحلة األبتدائي من عمر )  2016 أكتوبر 14th الجمعة             
 

,المحترمينأولياء األمور والمربين   
 

North Paddington Foodbank 

  The North Paddington Food Bank  قمنا بدعوة 

إلى المدرسة يوم األثنين الماضي ليتحدثوا لطالبنا حول جميع 
األعمال المهمة التي يقومون بها مع بعض العوائل محدودة 
الدخل في شمال بادنكتون. يجوع الكثير من الناس في المملكة 
المتحدة كل يوم لألسباب التي تبدْا من إنهاء الخدمات إلى أستالم قوائم غير متوقعة مع دخل 

قررنا أن نبدأ بجمع التبرعات الغذائية. سوف يكون هناك د. لكي نساعدهم في هذه األعمال محدو  

في مدخل المدرسة, ونرجو منكم التبرع.     Food Bank حاوية للمواد الغذائية الخاصة لتبرعات   
 

 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. 
 

Circus Workshops 
والتي هي بتعلم بعض مهارات السيرك مع لورا يوم األثنين  وقتاً رائعاً  2الصف   قضى طالب

تالعب المع بعض أستكشف األطفال بعض المهارات المختلفة والتي تتضمن عملهم العبة سيرك. ب
شريط الرقص, رمي عصى الزهرة والمشي على الركائز. على الرغم من صعوبة بالكرات, 

بذلوا قصارى جهدهم وشجعوا بعضهم البعض لمحاولة مجموعة  كبيرة األنشطة اال أن األطفال 
.من األنشطة  

               
 
 

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

الطالب و أولياء األمور و التي قمنا بنشرها على. بدئت ورشة العمل بمنافسة بين  MEND برنامج   

بينما قضى أولياء األمور وقتهم تويتر مبكراً هذا األسبوع. ثم شارك األطفال في بعض التمارين 
 يتناقشون مع فلونا عن أهمية ممارسة أسلوب الحياة الصحي.

 
 

 

كل يوم جمعة – القادمة قهوة أولياء األمور الصباحية جلسات , 08:30 – 09:30 
  3الصف التالية ستكون يوم الجمعة القادم, نرحب بالجميع, دعوة خاصة تذهب إلى أولياء أمور

والمعلمين لمشاركتهم الشراب الساخن, الكرواسون والدردشة. عن  3صف حيث سيحضر موظفي 

ى قسم األيام المهمة في تحديد أيام المجموعات الدراسية لقهوة الصباح , من فضلكم األطالع عل

.نهاية النشرة األخبارية هذه  
 

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

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

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

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

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

k.england@kingsolomonacademy.org 
 

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

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

 المواعيد 
يوجد لدينا عدد كبير من األطفال الذين يتغيبون عن المدرسة  منذ بداية الفصل الدراسي بسبب 

 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 

ة/ عطلة نصف الفصلالمدرس  

 

دلة قبل يوم الموعد. واليمكن أن تكون مالحظة من أحد الوالدين. يجب 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 

 
 

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

 يكون أي شيء, متنزه, ركض, مغامرة الركض!
 

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

 

عطلة نهاية أسبوع ممتعة, أتمنى لكم  
  

Mr Haimendorf 
 مدير المدرسة 

 

 
 األيام المهمة

 المناسبة الوقت اليوم
اليوم المفتوح   18th Oct  17:30 Nursery / Reception الثالثاء

 للسنة الدراسية 2017/18
 ندوة أولياء أمور التمهيدي 19th Oct 16:00 – 17:00 األربعاء

  الجزء األول
 جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية 21th Oct 08:30 – 09:30 الجمعة

Focus: Year 3 parents and staff 
  Assembly أحتفال 21th Oct 15:20 – 16:00 Junior School الجمعة

 Reception :فعالية
 ندوة أولياء أمور التمهيدي 2nd Nov 16:00 – 17:00 األربعاء

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

 مهرجان Year 6 Business Enterprise كل اليوم 6th Dec الثالثاء
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