
 

 

 

 

مايو    27الجمعة   النشرة األخبارية األسبوعية               

 
 

مايو 27الجمعة  -قهوة الصباح ألولياء األمور  
أولياء األمور في قهوة الصباح لهذا اليوم. وقدم طالب  بأستضافةقمنا لقد   

  The KSA Primary Orchestra وكان هناك فرصة للقاء أثنين فعالية 
منتخبة حديثا  والعضوة ال  Barbara Graham من أعضاء المجلس البلدي 

. Aicha Less  
 

 Stride Winners’ ورشة عمل   
)الذين يقدمون  Stride يوم أمس استضفنا ورشة عمل الفائزين والتي قدمها قادة    

لمجموعة طالب صف السادس المشاركين في  ورشات عمل المشاريع التجارية
التحضير لمعرض الشتاء(. الفرق الفائزة من مدرستنا وستة مدارس أبتدائية آخرى 

فال.وتصميم وجبة لطيفة لألطتقدمت مدرستنا لكي تقوم بمراجعة الئحة الطعام   
 

 رمضان
سيترقب الكثير من عوائلنا قدوم شهر رمضان أرسلنا  half-term   عندما نعود من عطلة 

ألطفال الصفإلبالغهم بترتيبات المدرسة   KS2 رسالة منفصلة إلى أولياء األمور في 
من الذين يرغبون بالصيام. الرجاء أكمال األستمارة وإعادتها إلى المدرسة بأقرب  6و 5

رمضان مبارك!وقت ممكن.   
 

2016سبتمبرللحضانة من التقديم   

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

دوام كامل لرعاية األطفال. إذا كان لديك بالفعل طفال في المدرسة,  إذا هو مؤهال  
إذا كنت ترغب كل الشروط المطلوبة.للحصول على مقعد لدوام كامل إذا توفرت فيه    

Ms Francis التقديم الرجاء التحدث بالمزيد من المعلومات أو إستمارة    
 

Summer Fair إجتماع 
يوليو. أذا كنت  9الصيفي السنوي, والذي سيكون يوم السبت  هرجانناتنظيم لمالبدأنا ب

 هرجان قادرا  على المساعدة في التنظيم للمناسبة, من فضلك الحضور إلجتماع الم
 الصيفي القادم يوم: 

08:30يونيو  7الثالثاء    

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

. Ms Francis or Ms Mills بتسجيل أسمائكم و التفاصيل مع 
 

لقد بدأنا نبحث عن متطوعين من الذين يجدون في نفسهم القدرة على  –متطوعين 

ا . أذا كنت تعتقد , إدارة األكشاك والترتيب والتنظيم الحقهرجانالمساعدة للتحضير للم
المساعدة مع أي من هذه الواجبات, من فضلكم تحدثوا معبأنك قادرعلى   

 Ms Francis or Ms Mills  
 

األمور أن يوليو, نود أن نطلب من أولياء  9في يوم السبت  -التبرع بطبق طعام  

 عندك بالتبرع بطبق طعام لكشك األكالت الدولية ! من فضلك سجل هذا اليوميقوموا 
 وأذا كنت تستطيع, أرجوك تبرع بطبق!

 

 مدفوعات الرحالت

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

Ms Francis or Ms Mills  ويمكنكم دفع المبالغ على المستحقة للرحالت والغداء إلى    

 .ParentPay  
 

!Triple P Parenting Course  متحمسين لقد كنتم  في     نشكرجميع الذين حضروا 
في رؤية التأثيرات  أن تستمروا, متعاونين ولقد سررنا بوجودكم معنا. نأمل منكم 

   .التكمعلى عائ األيجابية
 
 
 
 
 
 
  

 مهرجان المتطوعين الرياضي

محلتك, سيقام مهرجان المتطوعين  فيأن تتطوع في مجال الرياضة إذا كنت ترغب في 
حيث يمكنك أن تجتمع بالمنظمات الرياضية  2016\06\6الرياضي في يوم األثنين 

 المحلية وأخذ المعلومات الكافية في خصوص هذا الموضوع حيث سيقام في 
بعد الظهر إلى 2:30 الساعةمن   Church Street Library, 67 Church St, NW8 8EU  

بعدالظهر. 5:30الساعة   
 

 األيام المهمة
 27الجمعة 

 مايو
14:30 half term آخر يوم في    

يونيو 6األثنين   أول يوم عودة للمدرسة 08:30 

17 الجمعة
th

 
 يونيو

TBC Bach Choir الحفلة الموسيقية الصيفية 
Central Hall, Westminster  

5 الثالثاء
th

 
 يوليو

تدريب الموظفين  -المدرسة مغلقة كل اليوم    

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 

 

مريحة   half-term, اتمنى للجميع قضاء عطلة 
 

Mr Molver 
  مدير المدرسة             

 
 

Half Term            الهواء لعطلةتدريب دراجات    
9 لألعمار فوق تدير دورات تدريبية على دراجات الهواء مجانا    Westminster City Council            

 , Academy Sport,  2016 \05\31والتي تبدأ يوم half-term سنوات في عطلة هذا               

Westminster Academy, The Naim Dangoor Centre, 255 Harrow Road,            
W2 5EZ           

            Child Group Cycle Training اختار  & www.cycleconfident.com قم بزيارة       
020 303 16730 أو األتصال             

 
 
 

http://www.cycleconfident.com/

