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 أولياء األمور والمربين األعزاء,

نرجوا منكم أن  الموظفينالمدرسة مغلقة من أجل تدريب  – 2016مارس  21األثنين 

 تكونوا على  علم بأن المدرسة ستغلق في هذا اليوم من أجل تدريب الموظفين.
 

الكتاب العالمي!أسبوع   

ماأروع الخمسة أيام التي مررنا بها جميعاً! حيث قام جميع األطفال بالمشاركة في 
سواء كان في اختيار مجموعة أسبوع الكتاب العالمي وبينوا لنا حبهم للقراءة. 

ممارستهم بإستخدام خيالهم الواسع في تصميم أزياء  الكتب من معرض الكتاب,
التعلم وكتابة القصائد الشعرية, شارك الجميع في مناسبة ذاك أو القصص العالمية 

األسبوع. شكرا لجميع أولياء األمور الذين قاموا بالمساعدة في األزياء, ساعدوا في 
 تعليم القصائد وحضورهم لمعرض الكتاب؛ لوال أنتم لما نجح هذا األسبوع!

  
 

KS1  الفائزين بأفضل زي ُمبتكر 
 

 Pupil Book Character 

1المركز   Saxon Halibut Jackson 

2المركز   Alfie The prince from the Lion, the 
Witch and the Wardrobe. 

3المركز   Maryam Matilda 
 

 

KS2 الفائزين بأفضل زي ُمبتكر 
 

 Pupil Book Character 

1المركز   Anushka A character from her very 
own story! 

2المركز   Anisa Opal Plumstead 

3المركز  Daniel N BFG 
 

KS1 الفائزين بإلقاء القصائد 
 

 Pupil Poem recited 

1المركز   Southampton The Grand Old Duke of York 

2المركز   Sohrab and 
Christian 

Aliens from the Planet 
Trouble… 

 

KS2 الفائزين بإلقاء القصائد 
 

 Pupil Poem recited 

1المركز   Kiara The school kids rap 

2المركز   Rinor The Crocodile 

3المركز   Ananya Jabberwocky 
 
 

 
 

 

 KSA Vs Paddington Green Primary School مبارة كرة القدم 
على مجموعتين مع  KSA’s كل من فريق األوالد والبنات  لعباألسبوع الماضي,    

مباراة كرة القدم.  Paddington Green Primary School 
, بينما لعبة البنات جاءت 3 -5لعب األوالد كرة قدم جيدة لكن تراجعوا بخسارة 

Paddington Green   . نحن نتطلع إلى للترجيب ب1 -1بعدها لكسب التعادل  

 لمبارة كرة قدم قريباً!
 

 العرض السينمائي
بعض أعضاء ممثلي أولياء األمور بعد النجاح الكبير الذي تحقق من خالل تنظيم 

  فأننا نرغب بإعادة هذه المناسبة قريباً. ترقبونا هنا! للعرض السينمائي
 

!KSA حفل الربيع الموسيقي والمعرض الفني    
 

بعد الظهر 4:00 – 2:00مارس, من الساعة  23األربعاء   

سننقل حفل الربيع الموسيقي إلى قاعة األبتدائية هذه السنة! الذي سيقام يوم األربعاء  

.3:15في  6&5,ولصف 2:15في  4&3مارس, لحفلتين موسيقيتين: لصف  23  
سيشاركوا في الحفلتين.  The One Voice Choir and KSA Primary Orchestra  

مساعدة أطفالكم للتمرن في البيت ونعمل مابوسعنا  من أجل أتقان عملنا. نرجوكم 
 أيضاً. سنتناول المرطبات قبل وبعد الحفل الموسيقي, وخالل الفاصل أيضاً. 

KSA2 وسيكون هناك أيضاً معرض فني تعرض فيه أعمال األطفال لمرحلة    

ستكون متاحة للشراء. أهالً وسهالً بكم للبقاء في الحفلتين الموسيقيتين!    
 

مارس 15الثالثاء  -ألولياء األموراإلجتماع الخاص   
 

مارس في  15سيكون هناك إجتماع خصوصي ألولياء األمور في يوم الثالثاء 

ُمنظم من ِقبل القائد ومساعد القائد لممثلي أولياء األمور والذين  5:30الساعة 

يرغبون بمعرفة المزيد من المعلومات حول مستقبل المدرسة. كلنا أمل أنه سيكون 
تكم الحضور لهذا األجتماع.  بإستطاع   

 

 الرخصة او التفويض الموسيقي
  :نحن فخورون  بأن نكون قد رشحنا لنكون أحد األعضاء في

وهذا يعني  Music Mark- the national subject association for music 

 بأن خدمة الموسيقى المحلية عندنا قد عرفت القيمة واألهمية التي نقوم بها كمدرسة.
رتنا االسبوعية أعتباراً من هذا األسبوع إلى شعار عالمة الموسيقى في نش أنظر

المراسالت المدرسية المستقبلية! شكرا جزيال إلى جميع فريق العمل وجميع 
الموسيقي لمدرستنا في األبتدائية والثانوية لجهودهم المتواصل في حفظ مستوى 

   ى الدوام! متميزة عل وتجعلها المدرسة التي تصنع في الموسيقى
 

Craven Cottage   لىرحلة الغد إ

for Fulham Vs Bristol City FC. يسرنا أن نعلن بأن تذاكر المبارة قد وصلت     
ة منفصلة تتضمن التفاصيل النهائية لجميع الطالب وأولياء بإرسال رسالقمنا 

  األمور الذين قاموا بشراء البطاقات.
 

مريحةمتمنياً لكم عطلة نهاية أسبوع   

 

Mr Molver 
Headteacher 

 األيام المهمة

 المناسبة الوقت  التاريخ
مارس  12السبت   12:45 – 18:30 

 
لمشاهدة مبارة 6و 5رحلة الصف   

  Fulham FC Vs Bristol City 

مارس 15الثالثاء  إجتماع للوالدين  بخصوص  17:30 
 التغييرات االدارية في المدرسة 

مارس  16األربعاء   9.00  -  9.30 
16:00 – 16:30 

Miss Savil Key children 
Tapestry parent workshop 

مارس 18الجمعة  قهوة الصباح ألولياء األمور 09:30 – 08:30 
سيتواجد معلمي الحضانة 

 )النرسري( لمقابلة أولياء األمور
مارس 18الجمعة  14:00 – 14:30 KS1 أحتفال األسمبلي 

مارس  21األثنين  المدرسة مغلقة من أجل تدريب  كل اليوم   
   والمعلمين  الموظفين

مارس 23األربعاء   14:00 – 16:00 !KSA حفل الربيع الموسيقي   

 والمعرض الفني 

مارس 24الخميس   16:00 Easter Holiday المدرسة   عطلة   

مارس 25الجمعة   Good Friday كل اليوم     المدرسة مغلقة     

أبريل   11األثنين  أول يوم رجوع للمدرسة للبدء  08:30 
 بالفصل الدراسي الصيفي 

األثنين بداية 

مايو  9األسبوع    
 كل األسبوع

  
     Year 6 SATs Week 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


