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 أولياء األمور والمربين األعزاء,

المدرسة مغلقة من أجل تدريب الموظفين نرجوا منكم أن  – 2016مارس  21 األثنين

على  علم بأن المدرسة ستغلق في هذا اليوم من أجل تدريب الموظفين.تكونوا   
 

!الكتاب العالميأسبوع   

كان هذا األسبوع حافالً بالفعاليات حيث أخذ جميع األطفال فرصتهم فيها, كجزء 
 من مشاركتنا في أسبوع الكتاب العالمي!

 

 
 

 
 

 العرض السينمائي 
األجتماعية  المناسباتيسعى بعض األعضاء الممثلين ألولياء األمور لتوسيع بعض 

التي نقوم بها لألطفال والعوائل في المدرسة, اليوم, قمنا بعرض سينمائي خاص من 

. قدمنا خالله لألطفال الفشار, عصير ومشاهدة الفلم16:45 -14:30الساعة   

  ,Big Hero 6    فقط  2£  لكل هذا

وقد بيعت كل البطاقات خالل األيام الثالثة األولى المخصصة للبيع, والذي يبين لنا 

بأن هذه المناسبة مرغوبة جداً. ولذلك فأننا نرغب بإعادة مناسبات مشابهة في 

 المستقبل القريب. ترقبونا هنا! 

!KSA والمعرض الفني  الموسيقي حفل الربيع   
 

بعد الظهر 4:00 – 2:00مارس, من الساعة  23األربعاء   

سيقام يوم األربعاء  الذي ننقل حفل الربيع الموسيقي إلى قاعة األبتدائية هذه السنة!س 

.3:15في  6&5,ولصف 2:15في  4&3حفلتين موسيقيتين: لصف لمارس,  23  
سيشاركوا في الحفلتين.  The One Voice Choir and KSA Primary Orchestra  

تقان عملنا. نرجوكم مساعدة أطفالكم للتمرن في البيت من أجل أ ونعمل مابوسعنا 
 أيضاً. سنتناول المرطبات قبل وبعد الحفل الموسيقي, وخالل الفاصل أيضاً. 

KSA2   وسيكون هناك أيضاً معرض فني تعرض فيه أعمال األطفال لمرحلة 

متاحة للشراء. أهالً وسهالً بكم للبقاء في الحفلتين الموسيقيتين!ستكون     
 
 

مارس 15الثالثاء  -اإلجتماع الخاص ألولياء األمور  
 

مارس في  15سيكون هناك إجتماع خصوصي ألولياء األمور في يوم الثالثاء 

ُمنظم من ِقبل القائد ومساعد القائد لممثلي أولياء األمور والذين  5:30الساعة 

حول مستقبل المدرسة. كلنا أمل أنه سيكون يرغبون بمعرفة المزيد من المعلومات 
بإستطاعتكم الحضور لهذا األجتماع.     
 

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  

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

.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

 

 الرجوع للمنزل بعد المدرسة

يسألون إذا كان بأمكان أطفالهم الرجوع إلى  6أولياء أمور طالب الصف الكثير من 

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

)clubs مور للذهاب بمفردهم بعد ) األطفال الذين لديهم الترخيص من أولياء األ   
 
 
 

 متمنياً لكم عطلة نهاية أسبوع مريحة
 

Mr Molver 
Headteacher 

 

 األيام المهمة 

 المناسبة الوقت  التاريخ
مارس 9ألربعاء ا  9.00-9.30 

4.00-4.30 
Ms Ben-Brik Key children 

Tapestry parent workshop 

مارس11الجمعة أولياء األمورلقاء مجلس  09:30 – 8:30   
حاضراً  سيتواجد أحد موظفي ال
  لالجتماع باولياء األمور 

مارس  11الجمعة  14:00 – 14:30 KS2 أحتفال األسمبلي    

                6 فعالية الصف:

مارس  12السبت   12:45 – 18:30 
 

لمشاهدة  6و 5رحلة الصف 

 مبارة
  Fulham FC Vs Bristol City 

مارس 15الثالثاء  والدين  إجتماع معلومات لل 17:30 
في  بخصوص التغييرات االدارية

 المدرسة 
مارس  16األربعاء   9.00  -  9.30 

16:00 – 16:30 
Miss Savil Key children 

Tapestry parent workshop 

مارس 18الجمعة  قهوة الصباح ألولياء األمور 09:30 – 08:30 
الحضانة سيتواجد معلمي 

لمقابلة أولياء األمور)النرسري(   

مارس 18الجمعة  14:00 – 14:30 KS1 أحتفال األسمبلي 
 

مارس  21 األثنين من أجل تدريب مغلقة المدرسة   كل اليوم  
 الموظفين  

مارس 23األربعاء   14:00 – 16:00 !KSA  الموسيقي  حفل الربيع 

 والمعرض الفني 

 

مارس 24الخميس   16:00 Easter Holidays 

عطلة المدرسةتبدأ   

مارس 25الجمعة    Good Friday – كل اليوم  

 المدرسة مغلقة
أبريل   11األثنين  أول يوم رجوع للمدرسة للبدء  08:30 

 بالفصل الدراسي الصيفي 
بداية  األثنين

مايو  9 األسبوع   
 

 كل األسبوع 
 

Year 6 SATs Week 

 

 

 


