
 

 

 

 

 النشرة األخبارية األسبوعية                  يونيو 17الجمعة 

 
 

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

 Bach Choir. سوف يقوموا بأداء العرض العالمي األول لقطعة جديدة قام بتأليفهاا

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    

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

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

لكم!نحن بحاجة  –المهرجان الصيفي   

يتقدم المهرجان الصيفي نحونا بسرعة هذه السنة, ونحن نسعى للحصول على مساعدة 
أولياء األمور في التخطيط, التحضيرات,أدارة األكشاك والترتيب النهائي. في ااألسفل 

المالحظات المهمة بخصوص يومنا الكبير هذا خالل السنة! يوجد هناك بعض  
 

 مجموعة أكشاك الصفوف لمهرجان الصيف

للمرة األولى, نحن نخطط لتخصيص كشك واحد لكل صف . وهذا يعني أنه سيكون أحد 
المعلمين, أولياء األمور واألطفال يعملون معاً للتأكد من أن الكشك المخصص لهم يحقق 

ي األسفل يوجد جدول يوضح األكشاك المخصصة لكل صف. مزيداً من نجاحاً كبيراً. ف
 المعلومات سوف يتم مشاركتها من خالل رسالة الصف. 

 
 

 
 الصف 

 

 الكشك
 

 التبرعات المطلوبة 
 

Reception شوكالتة الحليب العادي . نافورة الشوكوالتة  
فراولة .  
ماشملوز .  

Year 1 حلو فقط (فُشار ) مالح أو  . عربة الفُشار  

Year 2 فراولة . الفراولة والقشطة  
قشطة .  

Year 3 العاب قديمة . العاب  

Year 4 معجنات وكيك . كيك  

Year 5 دمى نظيفة . الجوائز  

Year 6 الطعام الدولي . كشك الطعام  
 

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

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

 بوضوح أنها للمهرجان الصيفي.
 

 جوائز اليانصيب

       لقد حصلنا على مجموعة رائعة من جوائز السحب لهذه السنة. بطاقات اليانصيب
بنس وستكون مخصصة للبيع في50ستكلف  playgroundsفي األسبوع القادم.  

 بعض هذه الجوائز: 
هارودز فوجر   £150 .  

As Nature Intended £ حقيبة الحلوى من   . 50  

ساعة واحدة باديكير - Aveda صالون حالقة  .  

All Stars Bowling (Bayswater) بولنك مع وجبة ألربعة أشخاص في  .  

Love a Cake كيكة كبيرة تبرع من  .  

Mimi’s Souk كيكة كبيرة تبرع من  .  

Eclectic Minds ساعتين درس اللغة في  .  

M&S فوجرات من  .  

Pauls باوند  30فوجر بقيمة  .  

 

 مزاد علني
على بعض الجوائز الرائعة في ذلك اليوم, وتتضمن :سوف نقوم بمزاد علني   

باألضافة إلى سائق   Chessington World of Adventures بطاقات دخول  4 .  

 خصوصي ينقلكم من وإلى البارك.
West End show بطاقات إلى  4.   

£ Natural Kitchen 100ماقيمته  سلة من .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 األيام المهمة

 
17 الجمعة

th
 

 يونيو
TBC Bach Choir الحفلة الموسيقية الصيفية 

Central Hall, Westminster  

يونيو  24

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

يونيو  24

 الجمعة

 14:30- 14:30   Reception فعالية:   KS1 أحتفال األسمبلي 

يوليو الجمعة 1  08:30 – 09:30  قهوة الصباح ألولياء األمور 

يوليو الجمعة 1  14:00 – 14:30 6فعالية : الصف    KS2أحتفال األسمبلي 

5 الثالثاء
th

 
 يوليو

تدريب الموظفين  -المدرسة مغلقة كل اليوم    

يوليو الجمعة 8  08:30 – 09:30  قهوة الصباح ألولياء األمور 

يوليو الجمعة 8  14:00 – 14:30  أحتفال األسمبليKS1  2فعالية:صف   

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  للجميع قضاء عطلة اتمنى   
 

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 
. أرتداء الزي الموحد المدرسي 

وجلب المالبسى الرياضية للتغيير 
 في أيام األندية الرياضة

 

 

 

 


