
 

 

 

 

 النشرة األخبارية األسبوعية                  يونيو 10الجمعة 

 
 

 أعزائي أولياء األمور والمربين,

 

للمهرجان الصيفيالتبرع بالزي الموحد   
التبرع بمالبس الزي الموحد النظيفة والتي اليتم إستخدامها من قبلكم  نقدرها دائما لكي 

يتم بيعها في المهرجان الصيفي. التبرعات يجب أن تسلم إلى ادارة المدرسة مؤشر عليها 

 بوضوح أنها للمهرجان الصيفي.

  

!Michael Rosen  مع Bach Choir   الحفلة الموسيقية
بعمل تدريبات شاقة لحفلتهم الموسيقية األسبوع المقبل مع  5لقد قام أطفال الصف   

اقام بتأليفها. سوف يقوموا بأداء العرض العالمي األول لقطعة جديدة  Bach Choir 

سوف   Michael Rosen. Michael Rosen مع الكلمات بواسطةWill Todd  

يونيو في . إذا  17ستكون يوم الجمعة يكون على المنصة معنا خالل الفعالية, التي 

Westminster Central Hall. كان طفلك مشاركأ في مساًء في  6:30الساعة    

هاتفياً األداء سوف تحصل على تذكرة مجانية للحفلة الموسيقية. التذاكر متوفرة أما    
  020 7127 9114 or thebachchoir.org.uk/concerts   أوعلى األنترنت 

جون أكثر, أو أي شخص يود الحضور ومشاهدة العرض الرائع!للذين يحتا  
 

 أمتحان الموسيقى
 

وكان لدينا نسبة نجاح من األطفال حصلوا على ميدالياتهم إلمتحان الموسيقى,  83 

%! تنويه خاص لهوالء الذين نجحوا بأمتياز:100  
Andreza Bolovan, Kibhilash Kirubaharan, Mohaned Adam, 

Alexandra Campbell, Precious Barr Merino, Khdor Hegazy , 
Salma Antifit, Dawud Ali and Kibria Choudhury,  

الجلو بأمتياز!  آللة المرحلة األولى أمتحاننجح  الذي  Nathan Symons وإلى     
 

ARK مسابقة ألعاب القوى المدرسية  
مثلوا المدرسة في مسابقة ألعاب القوى 6 – 2من أطفال الصف  30في يوم الخميس,   

فعاليات وسجلوا   6جميع األطفال شاركوا في .  ARK   مجموع مدرسة من12الذي يضم 

حصلنا لسباق المراحل. عموماً  3بعض األنتصارات العظيمة بما في ذلك فوز الصف 

 على المركز الخامس. مبروك لكل الطالب الذين شاركوا!
 

 

 

British Museum إلى  4رحلة الصف   
ني في رحلة إلى المتحف البريطا 4طالب الصف  أنطلقيونيو,  8في يوم األربعاء 

مرتدين معاطفهم المطرية. التكهنات بحالة الطقس كانت مطر, ولكن ذلك لم يثبط 

تعود إلى الحياة مع معنويات األطفال وحماسهم لرؤية تعلمهم على اليونان القديم 

زهريات, المجوهرات و التماثيل الضخمة, كلها من قبل أكثر مجموعة مختارة من الم

     وصل الطالب وأنطلقوا في البحث عن الكنز, يبحثون على اآللهة   سنة.2000من 

Perseus تخوض معركة مع   Medusa اليونانية المفضلة لديهم. وجد األطفال    

يقف على القمة وجبل ومجموعة من القصص األخرى, جميعها تحكى على   Zeus 

. الشيء المهم جداً كان المعابد اليونانية,تقف على جانب من اآلنية الفخارية الثمينة

عشرة أمتار وقد شيدت بعناية في داخل المتحف, الذي دعل األطفال يحدقون في 

كيف كانت في تلك السنين الماضية. في  رهبة والرجوع إلى الوراء والتفكير بالحياة

النهاية لم يكن هناك أي مطر, وخرج األطفال من المتحف ألى أشعة الشمس, 

ولياء األمور بالذهاب مع يتبادلون القصص حول ماشاهدوه . أذا رغب أحد أ

 أطفالهم, هناك منطقة مصر القديمة مع المومياوات لألكتشاف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 األيام المهمة

 
17 الجمعة

th
 

 يونيو
TBC Bach Choir الحفلة الموسيقية الصيفية 

Central Hall, Westminster  

5 الثالثاء
th

 
 يوليو

تدريب الموظفين  -المدرسة مغلقة كل اليوم    

9 السبت
th

 
 يوليو

12:00 – 16:00 The KSA 2016 Summer Fair 
الصيفي  هرجانالم  

11 األثنين
th

 
 يوليو

10:00 – 15:00 Sports Day at Paddington Rec 

14الخميس
th

 
 يوليو

TBC Year 6 نتائج 

15 الجمعة
th

 
 يوليو

TBC KS1 and KS2  حفل تخرج 

 

أسبوعية مريحة  اتمنى للجميع قضاء عطلة   
 

Mr Molver 
 مدير المدرسة             

Reception, Year 1 & Year 2  أنتباه: عوائل 

 نعتذر على حصول األرتباك بخصوص الزي الموحد في أيام األندية.

التغيير لألندية في المدرسة.أو أعلى  2نتوقع من جميع الطالب في الصف   

 تغيير األمتعة يعزز الثقة واألستقاللية . 

 عليها أرتداء الزي \أو أعلى, يجب عليه 2وهذا يعني إذا كان لديك طالب في الصف 

الموحد اليومي وجلب أمتعة الرياضة للتغيير إلى األندية الرياضة. الطالب سوف 

 يقوموا بتغيير مالبسهم بعد الظهر.

Reception and Year 1 Year 2+ 

 . اليغيرون في المدرسة
. أرتداء الزي الرياضي في أيام 

 األندية الرياضية.

 . يتم التغيير في المدرسة 
مدرسي . أرتداء الزي الموحد ال

وجلب المالبسى الرياضية للتغيير 
 في أيام األندية الرياضة

 

 

 

 


