
 

 

 

 

2016مايو  20الجمعة       يةعالنشرة األخبارية األسبو        

 
 

PGL, Windmill Hill  إلى Year 6 الرحلة الداخلية 
إعدادلقد تم   PGL, Windmill Hill. أنطلق في صباح هذا اليوم تالميذ  

   الصف السادس إلى
التسلق باألسالك, التجذيف, الرماية,تتضمن:  لهم  النشاطاتالكثير من 

الساعة , األرجوحة العمالقة! سيعودون في الرمي بالبندقية والمبارزة
حتى نسمع كل مايو.اليمكننا األنتظار  23بعد الظهر يوم األثنين  4:30

بالبقاء على علم  أّذا كنت ترغب -شيء عن مغامرتهم KSA Primary 
Twitter Page.     تويتر بآخر األخبار, سيوافونا باألخبارفيموقعنا على 

 
                   Twitter 
Follow us on @KSA_Primary!  
 

مايو 27الجمعة  -قهوة الصباح ألولياء األمور  

The KSA Primary Orchestra في قهوة الصباح القادمة, سيكون هناك  

   مفاجئة خاصة!
 Barbara Graham  سيقومون بفعالية وسيكون هناك أثنين من أعضاء

 المجلس البلدي
لكي يلتقوا بكم وأخذ أرائكم سيقوموا بزيارتنا   Aicha Less  والعضوة التي

حول القضايا المحلية.تم انتخابها حديثاً   
 

2016للحضانة من سبتمبر التقديم   

, نحن بصدد تمديد ساعات الحضانة لدينا وعليه 2016في شهر سبتمبر 

كامل لرعاية األطفال.  KSAيمكننا توفير دوام , , إذا هو مؤهالً للحصول

 إذا كان لديكم بالفعل طفالً قد التحق ب
على مقعد لدوام كامل إذا توفرت فيه كل الشروط المطلوبة. إذا كنت 

 ترغب بالمزيد من 

 .Ms Francis المعلومات أو إستمارة التقديم, الرجاء التحدث إلى     

  
Summer Fair إجتماع 

 9معرضنا الصيفي السنوي, والذي سيكون يوم السبت ل تنظيمالبدأنا ب
لك عدة في التنظيم للمناسبة, من فضيوليو. أذا كنت قادراً على المسا

القادم يوم: الحضور إلجتماع المعرض الصيفي   
08:30يونيو  7 الثالثاء   

  
إذا كان هناك أي من أولياء األمور يود أن يستأجر كشك لهذا  –األكشاك 

Ms Francis or Ms Millsاليوم, من فضلكم .  أسمائكم و قوموا بتسجيل 

 التفاصيل مع 
 

لقد بدأنا نبحث عن متطوعين من الذين يجدون في نفسهم  –متطوعين 
القدرة على المساعدة للتحضير للمعرض, إدارة األكشاك والترتيب 

 Ms Francis or Msوالتنظيم الحقاً. أذا كنت تعتقد بأنك قادرعلى  
Mills المساعدة مع أي من هذه الواجبات, من فضلكم تحدثوا مع    

 
 

 
نطلب من أولياء نود أن يوليو,  9لسبت في يوم ا -التبرع بطبق طعام  

 م لكشك األكالت الدولية ! من فضلكاألمور أن يقوموا بالتبرع بطبق طعا
جل هذا اليوم وأذا كنت تستطيع, أرجوك تبرع بطبق!س  
 

 مدفوعات الرحالت
half term, عليكم أن تتذكروا دفع  ونحن نأتي إلى نهاية نصف الفصل     

 Ms Francis or Ms Mills المدفوعات المستحقة للرحالت والغداء إلى    

 .ParentPay ويمكنكم دفع المبالغ على    

 
 

 
 
 

 
 األيام المهمة

 20th الجمعة
 مايو 

08:30 – 
09:30 

 قهوة الصباح ألولياء األمور

 20th الجمعة 
 مايو 

14:00 – 
14:30 

KS1 أحتفال األسمبلي 
 Year 2 Classes :فعالية

 20th مايو الساعة   08:30
  الجمعة

 23rd مايو الساعة  16:30
 األثنين

إلى 6الرحلة الداخلية للصف    
 PGL,  Windmill Hill 

 27الجمعة 

 مايو
14:30 half term آخر يوم في    

 6األثنين 
 يونيو

 أول يوم عودة للمدرسة 08:30

 17th الجمعة
 يونيو

TBC Bach Choir  الحفلة الموسيقية

 ,Central Hall الصيفية
Westminster  

 5th الثالثاء
 يوليو

تدريب الموظفين  -المدرسة مغلقة كل اليوم    

 9th السبت
 يوليو

12:00 – 
16:00 

The KSA 2016 Summer Fair 

 11th األثنين
 يوليو

10:00 – 
15:00 

Sports Day at Paddington 
Rec 

 14thالخميس
 يوليو

TBC Year 6 نتائج 

 15th الجمعة
 يوليو

TBC KS1 and KS2  حفل تخرج 

 
 أتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع مريحة

 

Mr Molver 
 مدير المدرسة

 
 



 

 
 


