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,المحترمينأولياء األمور والمربين   

 
 في الوقت الذي تقومون بقراءة هذه النشرة األخبارية, نكون قد أكملنا أثنين من

لجميع  كان عمل جيد! مجموع العناصر الرئيسية الثالثة لمهرجاننا الموسيقي الشتوي  
Infants أولئك الذين وكذلك    الحفلة الموسيقية هذا الصباح فيفي  أولئك الذين غنوا

ظهر هذا اليوم.في الحفل الموسيقي   Juniors العزف على آالتهم الموسيقية في قاموا ب  

.Mr Parratt ولألستاذ  لعمل الموسيقيعمالً رائعاً لجميع فريق اكان شكراً جزيالً و  

تقديم  وكذلك نقدم جزيل الشكر لنواب مجلس أولياء األمورلدعمهم المهرجان مع
وسنبلغكم في األسبوع المقبل عن مجموع مبالغ التبرعات التي جمعناها المرطبات. 

لدعم برنامج المدرسة الموسيقي وفي نفس الوقت نحن سعداء جداً ألننا قمنا بهذا 
  الحفل الموسيقية الرائعة!

 
  سبوع الوظائفالقادم أاألسبوع 

يناير بداية األسبوع األول من نوعه خالل أسبوع الوظائف! طالب  30سيكون يوم 

الثانوية سيتحدثون لطالب األبتدائية كل يوم حول تطلعاتهم الوظيفية, ومايعنيه هذا أن   

والثانوية. يسعدنا جداً بالترحيب بأولياء    GCSE تركيزهم حالياً على أختيارات مرحلة    
للحضور إلى المدرسة هذا األسبوع لمشاركة المعلومات حول وظائفهم, ماذا يعملون, 

!( والشهادة التي حصلوا عليها لتأهلهم ماذا يحبون في عملهم) ومالذي اليحبونه كثيراً 
تم ترغبون بالحصول على هذا العمل.من فضلكم التحدث إلى معلمة الصف لطفلك أذا كن

في مشاركة قصص وظائفكم لتخصيص الوقت المالئم لحضوركم في هذا األسبوع. أو  
لدينا على    UCAS مسؤولة الوظائف و   Camilla Al-Hariri  بدل منه األتصال على 
c.al-hariri@kingsolomonacademy.org or 0207 563 6924. 

 
 ورش عمل القرأءة 

عوة جميع أولياء األمور لمشاركة في األسبوع األخير من هذا الفصل الدراسي, سنقوم بد
. وستكون هذه أطفالكمية الخاصة بمجموعات الصفلل ديداً ورش عمل القراءة تح في معنا 

فرصة لكم للحضور إلى قاعة الصف ومشاهدة مالذي كان يقراءه أطفالكم وكيفية العمل 
معاً بصورة صحيحة لمساعدتهم في الحصول على كثيراً من التقدم أثناء قراءتهم في 

في األسبوع ومشاركتها معكم من قبل رئيس الصف  البيت. سيتم تخصيص األوقات 
  جميعاً هناك!المقبل. نأمل أن نراكم 

 

كل يوم جمعة –جلسات قهوة أولياء األمور الصباحية القادمة  , 08:30 – 09:30 
3 وأولياء, نرحب بالجميع فبراير 

rd
ألولياء األمور ستكون يوم الجمعة  جلسة قهوة الصباح   

والثانوية   11خصوصاً حيث سيكون معلمي وموظفي الصف والثانوية   11أمور طالب الصف 

وكذلك ستكون فرصة مناسبة لكم     لمشاركتهم الشراب الساخن, الكرواسون والدردشة. متواجدين

الن  يوم الجمعة سيكون اليوم األخير لها في المدرسة  Ms. Blackstock  وتوديع للحضور  

KSA. 
 

 نادي اللغة األسبانية

هذا األسبوع. في  بالطاقة والحماس في نادي اللغة األسبانية  3و 2أمتلئ طالب الصف 

 سبوعاأللدينا  يوجد غة األسبانية, والنهبالل المختلفة  الكثير من األلوان لفظعلى  وتعلموا
 الموسيقى في المدرسة فقد تمت كتابة األلوان على شكل أغنية لمساعدتهم في تذكرها.

Miguel, Ana or Muriel إذا كنتم تعرفونهم! -لكي يغنوها لكم  اسألوا     

 

الفرنسية  مسابقة األمالء للغة   

. هناك الكثير الفرنسي  خالل هذا األسبوع على إمالئهم 6,  4الصف  عمل الطالب 

. الطالبتين شديدوسيكون التنافس من كبار المتميزون في الهجاء عبر المراحل الدراسية 
أنظر هنا!  -المرشحتين األوفر حضاً حالياً   Jude   Kibi  4ومن الصف  6من الصف  

 
  صور المدرسة لجميع الطالب

أللتقاط الصور  2107من يناير  31المصور المدرسي سيكون في المدرسة يوم الثالثاء 

الفردية, المجموعات الصفية واألخوة واألخوات. من فضلكم التأكد من أرتداء الطالب 
في ذلك اليوم.الزي المدرسي الكامل   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

:الغياب جراءتتذكير إل  

المدرسة:  إلى أطفالكم  عدم حضور يجب عليكم إتخاذ اإلجراءات التالية في حال  

حدد األختيار لتسجيل غياب طفلك.  0207 563 6900 األتصال بالرقم   .  

.ترك رسالة  صوتيةعلى خط األبتدائية أو الثانويةمكنكم ثم ي.   

غيابهم. وفي  عندما يعود طفلك للمدرسة الرجاء تقديم مذكرة مكتوبة توضح سبب .

 حال الفشل في تقديم المذكرة سيؤدي إلى أجراءات الغياب الغير مصرح به.

سنطلب منك رسالة من الطبيب.إذا تغيب طفلك ألكثر من ثالث أيام متتالية .   

  كل يوم في حال عدم حضور طفلك. بالمدرسة  يجب أن تتصل. 

 
  

 الطبول

يكون متالئم مع أعمالهم الدراسية عن أفريقيا ء من األسبوع الموسيقي وألجل أن كجز

في ورشة عمل في التطبيل على الطبل األفريقي  5لهذا الفصل. شارك طالب الصف 

مزيداً من بعض الثقافة التي أتت منها الطبول مع المعلم الضيف هذا األسبوع. تعلمنا 
فين على إيقاع األفريقية وكذلك كيفية العمل على اآلآلت. في نهاية الدرس, حصل الص

 رائع بأستطاعتهم جميعاً عزفه!
 

 السالمة والمرور عند تسليم األطفال صباحاً 

Infants إلى معلمة الصف  يكون من الضروري "تسليم " أطفالكم الصغار في مدرسة    
أولياء وهذا للتأكد من تسليمهم وسالمتهم. إذا كان  –عند إحضارهم للمدرسة صباحاً 

للمدرسة, يجب عليهم أن يركنوا سياراتهم حضار أطفالهم السيارات إلاألمور يقودون 
على جنب, وال يعترضوا الشارع, والسير بأطفالهم إلى المدرسة. نشكر تعاونكم معنا 

  والعمل على التأكد من تسليم األطفال بشكل صحيح.
. 

 
 استمتعوا بعطلة نهاية األسبوع 

 
Ms. Humphreys  

األبتدائيةمديرة   
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