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 أولياء األمور والمربين األعزاء,

مريحة. كانت فرصة رائعة   half-term   عطلة  الجميع قضىنتمنى أن يكون 
أن هذه العطلة كانت قصيرة  تمقد الحظ البد أنكم للترحيب بالجميع بعد عودتهم! 

أسابيع قبل أن تغلق المدرسة لعطلة اإليستر,  5جداً. سوف نكون في المدرسة لمدة 

, سوف تجدون أدناهمما يعني إننا بحاجة إلى أستغالل هذا الوقت القصير المتاح. 
المشوقة والِرحالت التي ستحصل في األسابيع معلومات حول الكثير من المناسبات 

  المقبلة!

 

 المناسبات القادمة
 

 أسبوع الكتاب العالمي!

للعديد من  بأسبوع الكتاب العالمي في األسبوع القادم وقد خططناسوف نحتفل 
وقد أستلم جميع األطفال مبكراً هذا األسبوع نشرًة موضح عليها جميع  النشاطات!
  المعلومات.

 
16:45-14:30مارس من  4الجمعة  -العرض السينمائي  

يسعى بعض األعضاء الممثلين ألولياء األمور لتوسيع بعض المناسبات األجتماعية 
يوم الجمعة   أول هذه المناسبات المشوقة سيكون  التي نقوم بها لألطفال والعوائل. 

 £2:00   العرض السينمائي! تكلفة البطاقات 16:45 -14:30القادمة, من الساعة  
 وبإمكانكم شرائها من ممثلي أولياء األموروالذين سوف يكون تواجدهم بجوار 

  Ms Francis and Ms Mills on the KS1 and KS2 عند مدخل المدرسة 

سعر مناسب جدا! -على الدخول, الفشار والشراب  £  تشتمل  2:00

 يمكنكم أخذ بطاقة فقط لهذاا سارعوا بالشراء تجنبأ لضياع الفرصة!  100هناك  

infant playground. من 16:45األطفال الذين لديهم بطاقات في الساعة     
  

BIG HERO 6   -حول الفلم  

  
           .   San Franso تدور أحداثه في مدينة مستقبلية تدعى     Big Hero 6 

 ألخوه   نه يدور حول البطل هامادا, والذي يقوم مع أصدقائه والرجل اآللي أ  
 Baymaxباألنطالق إلنقاذ المدينة من األشرار سيئي السمعة.

 
 

Fulham FC   إلى 6&  5رحلة الصف  -2016مارس  12السبت  

Craven Cottage يسرنا أن نعلن بأننا نقوم بالترتيب لزيارتنا الثانية إلى    

Fulham Football Club إلى 6و 5أخذنا طالب الصف  في السنة الماضية  

بتكرارتلك الرحلة هذه السنة. سوف نشاهد مباراة بطولة كرة القدم وسوف نقوم 

.2016مارس  12في يوم السبت   Fulham FC and Bristol City   بين  

, فيجب إنك تلقيت رسالة منذ فترة قليلة بخصوص 6أو  5إذا كان طفلك في الصف 

  هذه الرحلة

 

للمنزل بعد المدرسة رجوعال  

ى يسألون إذا كان بأمكان أطفالهم الرجوع إل 6ب الصف الكثير من أولياء أمور طال

البيت بمفردهم بعد األنتهاء من الدروس التعليمية والترفيهية مابعد المدرسة, في 
مساًء, أصبح بإمكان  5:00مساء. النه الجو أصبح مضيئاً في  5:00الساعة 

)clubs   األطفال الذين لديهم الترخيص من أولياء األمور للذهاب بمفردهم بعد ) 
 
 
 
 

ةمريحسبوع متمنياً لكم عطلة نهاية أ  
 

Mr Molver 
Headteacher 

 

 األيام المهمة 

 المناسبة الوقت  التاريخ
فبراير 26الجمعة   قهوة الصباح ألولياء األمور 08:30 

 

مارس2األربعاء  مجلس أولياء األمورلقاء  20:00 – 18:30    

مارس  3الخميس   إرتداء أزياء شخصيات القصص  كل اليوم  

مارس  4الجمعة  األسمبلي أحتفال  14:30 – 00::14   

                 فعالية الصف:

مارس 4الجمعة   14:30 – 16:30 KSA العرض السينمائي 
 

مارس  12السبت   12:45 – 18:30 
 

لمشاهدة  6و 5رحلة الصف 

 مبارة
  Fulham FC Vs Bristol City 

مارس 15الثالثاء    للوالدينمعلومات  إجتماع 17:30 
بخصوص التغييرات القيادية في 

 المدرسة 
مارس  2األربعاء   9.00-9.30 

4.00-4.30 
Miss Costello Key children 
Tapestry parent workshop 

مارس  9األربعاء   9.00-9.30 
4.00-4.30 

Ms Ben-Brik Key children 
Tapestry parent workshop 

مارس  16األربعاء   9.00-9.30 
4.00-4.30 

Miss Savil Key children 
Tapestry parent workshop 

 

 


