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,أولياء األمور والمربين األعزاء  

!KSA حفل الربيع الموسيقي والمعرض الفني    
عالية. لقد أقيم الحفل يوم الل الدراسي على هذه المذكرة الفص  half-term لقد أنهينا هذا    

4&  3أمس بعد الظهر. وكان هناك حفلين موسيقيين, ُخصص أحدهم لطالب الصفوف   

فرقة األداء الموسيقي من  ا  رائع أداء  . وكذلك كان لدينا 6&  5واآلخر لطالب الصفوف 

  .the One Voice Choir and the KSA Primary Orchestra. لقد عمل األطفال 
 بجدية بالغة إلتقان القطع الخاصة بهم, وهذا ما شاهدناه باألمس! ماأروعهم من موسيقين 

ت بنائهم في التمرن على اآلآلأيدعمون لدينا! وكذلك نشكر جميع أولياء األمور الذين 
سيقية في البيت.المو  

  قام بها كل طالبوكان هناك أيضا معرض فني خاص جدا  عرضت فيه األعمال التي 
 Key Stage Two. قطع من األعمال الفنية سوف تؤطر وتكون جاهزة للبيع!

في هذه السنة قمنا بإضافة المعرض الفني للحفل الموسيقي. لقد كان لدينا الكثير من 
 ردود األفعال األيجابية بخصوص المعرض وبالتالي سوف نعتمده للسنة القادمة.  

400£! األموال التي ُجمعت سوف  تمكنت من جمع مبلغ   Ms K (our art teacher) 
 تخصص لشراء الموارد الفنية.

 
Mrs Mul توديع     

نقول وداعا  خاصا  لواحدة من األعضاء المتخصصين من الموظفين. التحقت هذه اليوم, 
 Mrs Mul واآلن Ms Guzowska  المعلمة في King Solomon Academy كانت 
 KSA   في فريق التحقت.بالرجوع إلى الوراء ستة سنوات خدمة نجد أنها حققت الكثير 

كمساعدة معلمة, وتقدمت لتصبح مساعد معلمة أعلى وقريب جدا , أصبحت معلمة وقائد 
ث وظيفتها الحالية تأخذها إلى مدرسة قريبة من منزلها حيوالكومبيوتر الرائعة عندنا. 

تمنوا لها , . نشكرك على كل عملك الجاد معناستكون معلمة صف وقائد لمراحل معينة   
Reading في مدرستها الجديدة في  األفضل  

Mrs Mul’s الذي سيحل محل اآلنسة   Mr Bury سوف نرحب بالسيد ,Easter بعد 
Mrs Mul في وظيفتها. هو متحمس لألنضمام الينا في المدرسة وقد زار والتقى    

 وبعض الطالب لضمان انتقال سلس.
 

 علم الصواريخ! 

 يتعلم طالب الصف الثالث حول زراعة المواد الغذائية مع بستاني محلتنا 
 

 .Ulla Johnson حاليا  لقد قاموا بزراعة الفواكه,الخضروات واألعشاب لكن  
 

     في الفصل القادم ستكون الزراعة كونية. في وقت سابق هذا العام, قام رائد

Tim Peake   حيثالصاروخ إلى الفضاء بإخذ بعض بذور   البريطانيالفضاء  

 

انهم يقضون ستة أشهر في الجاذبية الصغرى. عادوا األن إلى األرض  

والمدارس في جميع أنحاء البالد سيتم إجراء التجارب لمعرفة أي البذور تنبت 

أسرع؛ تلك التي كانت في الفضاء أو تلك التي بقيت على األرض. سيقوم 

ة بهم بحيث يمكن تحليلها من قبل خبراء األطفال بتسجيل جميع البيانات الخاص

 األحصاء المهنية. راقب هذا المكان ! 
 

 مدفوعات الِرحالت

  

تذكير ألولياء األمور ذلك بأن جميع مدفوعات الِرحالت يجب أن يتم دفعها قبل 

بالغ للِرحالت أو ورش العمل: الرحلة أو ورش العمل لطفلك. يمكنك دفع تلك الم

  ParentPay or to Ms Francis or Ms Mills قمتم سنكون ممتنين لكم إذا 

Easter break .بدفع جميع المبالغ المعلقة قبل عطلة األيستر   

 

 مدفوعات وجبة الغداء المدرسية
 

نود أن نذكركم بأن مبالغ وجبة الغداء المدرسية يجب أن تدفع أسبوعيا  أو مقدما  

 Ms Mills  وهذه المبالغ يتم دفعها عن طريق ParentPay إلى أو مباشرة   

 قبل أو بعد المدرسة. سنكون ممتنين لكم إذا قمتم بدفع جميع المبالغ المعلقة.
شكرا  جزيال   بأقرب وقت ممكن  

 

,متمنيا لكم عطلة ايستر مريحة  

Mr Molver 
Headteacher 

 

 األيام المهمة 

 المناسبة الوقت  التاريخ
مارس 24الخميس   16:00 Easter Holidy عطلة المدرسة

  

مارس 2الجمعة   Good Friday كل اليوم     المدرسة مغلقة 

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

 

 

اآلنسة عايشة أذا كنت ترغب بالمزيد من المعلومات اعاله, الرجاء األتصال ب  

على الرقم   0757 204 4821 على الرقم   . Aicha Berouijil, 

 


