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 تغيير يوم تدريب العاملين – من يوم الثالثاء 5 يوليو إلى يوم 6 يوليوم األربعاء

نود أن نبلغ أولياء األمور بأن موعد أغالق المدرسة لتدريب الموظفين قد تغير. وبالتالي 

يوليو.   6لن يكون هناك مدرسة في يوم األربعاء   
 

يوليو  20األغالق المبكر, آلخر يوم في الفصل الدراسي يوم األربعاء   
و منكم الحضور في يوليو, لهذا نرج 20بكراً, في يوم األربعاء سيتم أغالق المدرسة م

بنتك من المدرسة. \ألستالم أبنك  12:30الساعة   
  

!Michael Rosen  مع Bach Choir الحفلة الموسيقية 
نجاحاً كبيراً في    Bach Choir and Michael Rosen  حققت حفلتنا الموسيقية مع 

  Central Hall, Westminster وانضمت الينا مدارس  غنى األطفال بشكل جميل,.
Tri-Borough area, جوقة المغنين الصغار و الفرقة الموسيقية, وضمت  آخرى من    

Ananya Govindajaran, Mina Raza and Wynsee Lau  األداء فقط مجموعة  

من KAS  رؤية العديد من العوائل في الحفل كان رائعاً  -الشكرالجزيل لجميع المشتركين 

 الموسيقي. 
 

3D Printing  ورشة عمل 

3D في يوم   Durham خبير طباعة األبعاد الثالثية 4ة مرحل    صف أستضاف طالب
وقد أظهر األطفال    .3D يونيو لتعليم األطفال كل شيء عن عجائب طباعة  23الخميس 

والتي تم صناعتها ببساطة من مجموعة المواد مثل أغطية التلفون ومداليات المفاتيح 

الفرصة لألطفال لطرح األسئلة, قبل أستخدامهم خالل طبع شيئاً ما. ومن ثم أتيحت 

 يمكنهم بعد ذلك طباعتها. إذا  حيث لرسومات كوكل من أجل صنع تصميماتهم الخاصة

 ,3D Printing لدى أولياء األمور الرغبة بالتعلم أكثر حول كيفية دخول أطفالهمكان , 

  سنزودكم بالمزيد من المعلومات التي توضح كيفية مشاركتهم فيها.

ABRSM Grade Exams- 7
th

 July 
على اآلتهم الموسيقية  ABRSM بعمالً شاقاً إلمتحاناتهم  6و 5قام األطفال في الصف    

لهم يوليو. نتمنى  7التي ستقام في المدرسة من قبل ُممتحنين خارجيين يوم الخميس   

يوليو سيمكنكم سماع  8في يوم   Art Room الحظ األفضل! بحضوركم لليوم المفتوح    

 ماتم اعداده من قبلهم.
 

Art Room اليوم المفتوح 
لألبتدائية في يوم الجمعة   Art Room ياء األمور لحضور اليوم المفتوحدعوة موجهة إلى أول  

بعد الظهر. إحضروا وشاهدوا األعمال المتميزة التي يقوم  4:00 – 2:30يوليو من الساعة  8

 بإنتاجها أطفالكم وكذلك لكي تطلعوا على تثمين مدرستنا للفن كموضوع متميز.

  
 

نحن بحاجة لكم! –المهرجان الصيفي   

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

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

 مجموعة أكشاك الصفوف لمهرجان الصيف

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

سنزودكم نجاحاً كبيراً. في األسفل يوجد جدول يوضح األكشاك المخصصة لكل صف. 
.من معلم الصفرسالة الحقاً بالمعلومات ب   
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 الكشك
 

 التبرعات المطلوبة 
 

Reception شوكالتة الحليب العادي . نافورة الشوكوالتة  
فراولة .  
ماشملوز .  

Year 1 فُشار ) مالح أو حلو فقط ( . 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  

 
 

 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 .  

All Stars Bowling (Bayswater) بولنك مع وجبة ألربعة أشخاص في .  
As Nature Intended حقيبة الحلوى من    £ . 50  

ساعة واحدة باديكير - Aveda صالون حالقة  .  

 
 مزاد علني

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

 المناسبة الوقت اليوم
يونيو الجمعة 24   14:30- 14:30   Reception أحتفال KS1 :فعالية 

 األسمبلي 

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

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

يوليو 6األربعاء  تدريب الموظفين  –المدرسة مغلقة  كل اليوم     

يوليو 7الخميس   ABRSM Exams كل اليوم  

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

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

Fri 8
th

 July 14:30 – 16:00 Art Room Open Day 

9 السبت
th

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

11 األثنين
th

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

14الخميس
th

 
 يوليو

TBC Year 6 نتائج 

15 الجمعة
th

 
 يوليو

TBC KS1 and KS2  حفل تخرج 

 

  

 أتمنى للجميع عطلة أسبوعية مريحة 
 

Mr Molver 
 مدير المدرسة             


