
 

 

 

 

 

 

( 12-8( وعمر )7-4نشرة األخبار لمرحلة األبتدائي من عمر )  سبتمبر  23rd  الجمعة                                         

 

 

 أعزائي أولياء األمور والمربين,
  

 أجتماع مجلس أولياء األمور
عقد مجلس أولياءاألمور جلستهم األولى لهذا الفصل يوم األربعاء الماضي وقد تم تغطية العديد من 

ين ضحوا ميع أعضاء مجلس أولياء األمور الذالمواضيع. أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر ج
ليكونوا قادرين على الحضور ودفع المدرسة إلى األمام. ويجري حالياً وضع بأوقاتهم الشخصية 

 اللمسات النهائية لمذكرة الجلسة وسيتم مشاركتها مع عموم المدرسة عندما تكون جاهزة.
  السنة, الرجاء أنتهزوا فرصة تواجدباألنضمام إلى مجلس أولياء األمور هذه  ونترغب مأذا كنت

نهاية الدوام.  Infant School   في باحة المدرسة Mr Benserghin  

  
 

  إجتماع المعلومات ألولياء األمور 
نتقدم بالشكر للعديد من أولياء األمور الذين تمكنوا من الحضور إلجتماع المعلومات  

  الحضور, نرجو منكم لم تتمكنواا الكثير منكم. إذحضور أن نرى أنه من الرائع  اليوم,
Mr Benserghin and Ms Smith   وكذلك لدينا مراحلبأن معلم الصف, مدراء ال التذكر 

كلهم مستعدين للمناقشة.   
 

GKTY Dinners –   تعرف عليكمللعشاء الدعوة   
يسرنا دعوتكم لحضور عشاء التعرف عليكم الذي سيقام في األسابيع القليلة القادمة. هذه 

الفرصة للتعرف على مجموعة المعلمين الدعوات هي لقاءات مهمة, حيث سيكون لديكم 
ومساعديهم للصفوف الخاصة بأطفالك, يكون لديكم الفهم التام حول ماسيكون عليه العام 

المقبل, مشاركة الطعام والتعرف على أولياء األمور اآلخرين. يرجى األطالع على 
 الجدول أدناه لمعرفة األيام واألوقات!

 
 

  عشاء التعرف عليكم 
Year Group الوقت اليوم 

Nursery  5   األربعاءth Oct 16:00 – 17:00 

Reception    4   الثالثاءth Oct  16:00 – 17:00 

Year 4  27  الثالثاءth Sep 16:00 – 17:00 

Year 5 28 األربعاءth Sep 16:00 – 17:00 

Year 6 29 الخميسth Sep 16:00 – 17:00 

 
 

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

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

 

نحرص على توفير رعاية أطفال مجانية لكل عائلة سوف تتأثر بهذا التغيير . ولذا 
بعد الظهر إلى نهاية فصل الخريف. يمكنك 4:00سنوفرها يوم األثنين إلى الساعة 

تسجيل طفلك ليحصل على الرعاية في المدرسة. إذا كنت ترغب بالتسجيل لهذا الرجاء 
 منك ارسل إيميل إلى :  

Ms Colmans   i.colmans@kingsolomonacadem.org  
 
 
 
 
 
 
 

كل يوم جمعة –قهوة أولياء األمور الصباحية جلسة   , 08:30 – 09:30 
! لجلسة قهوة الصباح هذا اليوم الشكر الجزيل إلولئك الذين تمكنوا من الحضورنقدم ب

وستكون جلسة خاصة جداً. للمزيد من التالية ستكون يوم الجمعة القادم, نرحب بالجميع, 
 المعلومات الرجاء النظر لألسفل.

  
من فضلكم األطالع للجلسات القادمة لقهوة الصباح المحددة للمجوعات الدراسية, من 

هذه. على قسم األيام المهمة في نهاية النشرة األخبارية   

أولياء األمور الصباحية جلسة قهوة -الجمعة   30th September       
Macmillan Cancer Support  
  
 

       -سوف نساهم في عقد  أكبر جلسة لقهوة أولياء األمور الصباحية في البالد في األسبوع القادم 
The MacMillan Coffee Morning.  

نرغب هذه  السنة الماضية تمكنا من جمع مبلغ مذهل من خالل سخائكم وعملكم الشاق,في  !£291

لصنع الكيك والمعجنات  KSA   السنة بزيادة هذا الرقم, وبالتالي, ندعو جميع موظفي وأولياء أمور 
  والبسكت وجلبها لنا يوم الجمعة. نتطلع للترجيب بكم جميعاً!

 

) األندية(  Clubs 
فير األندية والرعاية مابعد المدرسة لدينا. بمراجعة  تونرغب في أن نحيطكم علماً باننا نقوم حالياً 

لسوء الحظ, اليمكننا تأكيد الترتيبات حالياً, لكن هناك خطة سوف يكون باألمكان مشاركة تفاصيلها 
.في األسابيع القليلة المقبلة  

 
 

 معلومات األتصال 

يرجى التأكد من أن جميع بيانات األتصال الخاصة بكم موجودة لدينا وحديثة / رقم 
  الهاتف. إذا قمتم بتغييرها خالل العطلة الصيفية نرجو منكم القيام بتبليغ     

  !Ms Francis or Ms Blackstock من فضلكم.
 

 أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة,
  

Mr Haimendorf 
 مدير المدرسة 

 

Twitter 
سوف نقوم بإرسال األشياء الممتعة  @KSA_Primary قم بتتبعنا في تويتر على 

  !تحدث في المدرسة بشكل يومي, التذكير بالمناسبات الحالية والقادمةالتي 
  

 األيام المهمة

 المناسبة الوقت اليوم
 دعوة عشاء التعرف عليكم 27th Sep 16:00 – 17:00 الثالثاء

 Year 4 :خاصة

 دعوة عشاء التعرف عليكم 28th Sep 16:00 – 17:00 األربعاء
 Year 5 :خاصة

 دعوة عشاء التعرف عليكم 29th Sep 16:00 – 17:00 الخميس
Focus: Year 6 

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

 MacMillan Coffee Morning  خاصة: 

  30th Sep 15:20 – 16:00 Junior School Celebration Assembly  الجمعة 
Performance: Year 5 

الثالثاء  4
th

 Oct 
 

 دعوة عشاء التعرف عليكم 17:00 – 16:00
 Reception :خاصة

األربعاء  5
th

 Oct 16:00 – 17:00 دعوة عشاء التعرف عليكم 
 Nursery :خاصة

الجمعة   7th Oct 08:30 – 09:30 أولياء األمور الصباحية جلسة قهوة  
والمعلمين  Year 1التركز:أولياءأمر  

الجمعة    7th Oct 15:20 – 16:00 Infant School Celebration Assembly  
Performance: Year 1 

 جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية 14th Oct 08:30 – 09:30 الجمعة  

:أولياءأمرالتركيز Year 2والمعلمين   

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