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 أولياء األمور والمربين األعزاء

نعود إلى المدرسة! نأمل أن جميع عوائلنا قد قضوا عطلة إيستر ممتعة. من الرائع أن 
الفصل  -يشعر أطفالنا باألنتعاش واألستعداد لألستمتاع بالفصل المشع والمفضل لدي

 الدراسي الصيفي!

Royal Academy رحلة    

the Royal Academy of Music ( بزيارة 6من طالب الصف ) 25لقد قام    

والعب الطبلة  Alison Blunt ف الكمان للمشاركة بورشة عمل مذهلة مع عاز   

 Yousef Ali Kahn ,, وحاولنا األنفراد بمعزوفاتنا الخاصة. وجلبنا اآلت الموسيقى

ة العمل معجبين جداً بالموسيقى وااللتزام  لراجا الهندي أيضاً. كان قادة ورشوتعلمنا ا
.KSA الذي أظهره طالب 

 
خاصة ظهيرة يوم األربعاء زيارة  

من أفضل طالب 3 -كان عندهم زيارة خاصة جداً في يوم األربعاء  Key Stage 2 

. هؤالء وأصغر عازفي كمان في العالم في العالم أتوا ليعزفوا لنا واألجابة على األسئلة
  , هم الموسيقيين الصغار الموهوبين

Olivia Chen, 14, من USA, Michael Rosborg Germer, 13, من  
Denmark, and Anna Luisa Kramb, 15, من Germany 

والتي تقام في أكاديمية الموسيقى  Menuhin Violin يتنافسون جميعهم في مسابقة    

 Royal Academy of Music. عرض مذهل مع قدرة موسيقية التصدق!

 
 البدء بأرتداء الزي الرسمي الصيفي في يوم 25 أبريل 2016

أخيراً لقد قدم الينا الجو الدافئ! يجب على جميع األطفال بدء ارتداء  Hurrah ! 

 التنسوا أن تكونوا مبتسمين  25.4.2016الموحد الصيفي في  الزي  

 

 البنات األوالد

شورت وجواريب رصاصي  .  

قميص أبيض بياقة .  

دون ربطة عنق .  

ثوب أزرق وأبيض قطني .  

جواريب بيضاء أو كالون .   

دون ربطة العنق .  

   
 

) Clubs ) األندية التعليمة والترفيهية   
أرسلنا لكم يوم أمس رسالة النوادي التعليمية والترفيهية للفصل الدراسي الصيفي هذا. 

 25من فضلكم األنتباه إلى انه لديكم وقت لغاية الساعة الرابعة بعد الظهر يوم األثنين 

النوادي. لتجنب إضاعة الفرصة على أطفالكم ننصحكم أبريل لتسليمنا ورقة أختيار 
بتسليم الورقة بأقرب وقت ممكن. سوف نحاول توفير األماكن حسب أختياراتكم األولى, 

عدا ذلك سوف نعطي األولوية إلى األطفال الذين لم يحصلوا على أماكن. سوف نقوم 
 بإخباركم عبر الرسائل النصية فيما إذا حصل طفلك على مقعد.

 

  كتاب التعزية والنصب تذكاري
Ms Sandra Murillo’s, سوف تقوم بعد أيام من  

 تلقينا الخبر الحزين جدا بوفاة اآلنسة

المدرسة بتنظيم زراعة شجرة إحياًء لِذكراها. 
 the Infantوكذلك سيكون هناك كتاب تذكار  .  .

School reception   كانوتعزية في م
افة رسائلهم وعوائلهم ألض نرحب بجميع طالبنا

 نقوم بإرساله إلى عائلة Ms Murillo’sالشخصية في الكتاب, والذي سوف .

 إجتماع أولياء األمور

 أمس واليوم للقاء مع معلمي حضورهم إلى المدرسة يوملقد رحبنا بأولياء األمور ل
نية, الرياضة والكومبيوتر للقاء أولياء األمور . وتواجد أيضا معلمين الفصفوف أطفالهم

من الحضور. .الشكر الجزيل لألغلبية الكبيرة الساحقة من اآلباء واألمهات الذين تمكنوا 
الحضور, قوموا بتحديد موعد مع معلم الصف إلطفالكم رجاءً إذا لم يكن بإستطاعتكم   

 األيام المهمة 

 المناسبة الوقت  التاريخ

أبريل 22الجمعة     قهوة الصباح ألولياء األمور  08:30 -09:30  

14:00 – 14:30      أبريل   22الجمعة   KS1  أحتفال األسمبلي 

إلى محطة إطفاء  5و 2زيارة صف  كل اليوم   أبريل  25األثنين 

 لندن 
أبريل 27األربعاء   إجتماع مجلس اآلباء 18:30 

أبريل 29الجمعة   09:30 - 08:30  قهوة الصباح ألولياء األمور 

أبريل 29الجمعة   14:30- 14:00  KS2  أحتفال األسمبلي 
 

 

 أذا كنت ترغب بالمزيد من المعلومات اعاله, الرجاء األتصال باآلنسة عايشة 

 0757 204 4821 على الرقم   . Aicha Berouijil, 

 أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مريحة,

Mr Molver 



 

 

 


