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 أولياء األمور والمربين األعزاء,

  رسالة مدير المدرسة,

غدا   المدرسة مغلقة للطالب -يوم تدريب   
معلمين تدريب الالمدرسة ستكون مغلقة ل غدأنه يوم نود تذكير أولياء األمور 

   والموظفين.
 

6مسابقة كرة قدم البنات للصف   

في  مسابقة كرة القدم لمدارس محلة ويستمنستر 6لعب فريق كرة القدم بنات الصف 

يوم الثالثاء الماضي. كان يوما  جيدا    Paddington Recreation Ground  
باألهداف    0-2ومن ثم الفوز  0-0, سجلوا تعادال 0-1 خسرواأن للمباريات: بعد 

التي سجلتهم عائشة.  Essendine   ضد 

خر بهدفين.  اللعب بمباريات ودية, سجلوا فوزا  آومن ثم قاموا ب  

 
 

Fulham FC   إلى 6&  5رحلة الصف  -2016مارس  12السبت  

Craven Cottage بالترتيب لزيارتنا الثانية إلى  يسرنا أن نعلن بأننا نقوم   

Fulham Football Club إلى 6و 5أخذنا طالب الصف  في السنة الماضية  

وسوف نقوم بتكرارتلك الرحلة هذه السنة. سوف نشاهد مباراة بطولة كرة القدم 

.2016مارس  12في يوم السبت   Fulham FC and Bristol City  بين  

فيجب إنك تلقيت رسالة منذ فترة قليلة بخصوص , 6أو  5كان طفلك في الصف إذا 

 هذه الرحلة.
 

 إستخدام المدخل الرئيسي قبل بداية الدوام المدرسي
لقد كان هناك تزايد في عدد األطفال وأولياء االمور الذين ينتظرون في المدخل 

أنه . نود أن نذكرأولياء األمور 08:20و  07:55الرئيسي للمدرسة بين الساعة 

ظ اليمكن إستخدامه كمكان لألنتظار. نحن نعلم أنه الكثير من العوائل    ولسوء الح
Breakfast Club على زيادةونحن نعمل     قدموا طلبات للحصول على أماكن في

القادم.  half-term األماكن المتاحة خالل 

 
 

 رسالة األخبار العربية 
خبارية  الرسالة األننا نقوم بترجمة في الفترة األخيرة  اقد الحظتم البد إنكم 

, إحدى المتطوعات من أولياء األمور تقوم بهذا الموضوع إلى اللغة العربية, 
لى عملها أسمهان )والدة الطالب مهدي في الصف الرابع(. نود أن نشكرها ع

Mr Benserghin.    إلى الموضوع  الجاد هذا ونرحب بردود أفعالكم حول هذا
 

 الصورة المدرسية

  فبراير 24آخر يوم لطلب الصورة هو يوم الخميس ذكر أن رجى ت  ي   

 
 مدفوعات الغداء المدرسي

 في دفع مبالغ الغداء المدرسي. سنكون ممتنين خرامتأبعض أولياء األمور مازال 
. يتم دفع دفع المبالغ مقدما  والتتأخروا أكثر من أسبوعين جدا  لكم لو كان بإمكانكم 

 المبالغ إلى :
 Ms Mills, Ms Francis or by using Parent Pay  .  

 

Half Term   في عطلة مجاني لركوب الدراجات  تدريب   
Westminster Council   مجانية لركوب الدراجاتبعمل دروس  تدريب     تقوم

half term  الموقع  فبراير. قم بزيارة 15يبدأ     سنوات في عطلة 9للعمر فوق 

www.cycleconfident.com & select “Child Group Cycle Training” 

or call 020 303 16730, Course location:  Academy Sport, 

Westminster Academy, The Naim Dangoor Centre, 255 Harrow 

Road, W2 5EZ. 
 

Half Term   في عطلة  القدمدورات كرة 

  سنة  14 – 5عمرالألطفال من للكرة القدم  دوراتأفتتاح  يتمس

  خالل فترة عطلة half term   لشهر فبراير في عدد من األماكن المحلية. 
:موعد للزيارة  قم بزيارة الموقع أدناه للمعلومات أو حجز   

www.qprcourses.co.uk  
 
 

Half Term ,مريحة    عطلة أتمنى لكم
 

                                                                                        Mr Molver 
 مدير المدرسة 

 
 تويتر

ت اليومية  التي تحصل  هنا يمكنكم تتبعنا. سوف نقوم بإرسال جميع المستجدا 
 KSA_Primary@في المدرسة, وكذلك الفعاليات واألنشطة الحالية والقادمة! 

  
 األيام المهمة

 المناسبة الوقت اليوم
فبراير 12الجمعة  المدرسة  -يوم تدريب المعلمين 14:30 – 08:00 

 مغلقة للطالب

فبراير 22األثنين   يعود الطالب للمدرسة  08:30 
 

فبراير 26الجمعة   قهوة الصباح ألولياء األمور 08:30 
 

مارس 2األربعاء   لقاء مجلس أولياء األمور 20:00 – 18:30 
 

مارس 4الجمعة   14:30 – 16:30 KSA  مشاهدة سينما 
 

مارس 12السبت   12:45 – 18:30 
 

لمشاهدة مبارة  6, 5رحلة الصف 
 Fulham FC Vs Bristol City 

http://www.cycleconfident.com/
http://www.qprcourses.co.uk/


 

 


