
 

 

 

 

 

2016يونيو  29الجمعة                           نشرة االخبارية                                                                                                                 
 
 

 

 

 
 أولياء األمور والمربين األعزاء,

 

 KSA vs St Edwards مبارة كرة القدم بين      

 فريق كرة القدم العام من شهر يوينو شارك 13في يوم األربعاء 

في مبارة ودية مع فريق مدرسة سانت  فتيان الصف السادس
ادواردز. حيث أظهر أوالد أكاديميتنا قدراً كبيراً من العاطفة 

لألسف والتفاني أثناء تمريرهم الكرة لبعض ولعبوا بكل ثقة. 
انتهت المبارة بخسارة  أكاديميتنا, إال أن النتيجة لم تأثر على 

نتطلع حالياً إلى التطوير ألوالد وكانوا سعداء للمشاركة, وأخالق ا

من شهر فبراير  4والتقدم. المبارة القادمة لنا سوف تكون في يوم 

 في باديننغتون ريك.
 

صوت واحد في حفل الشتاءفعالية   
أحسنتم فرقة الغناء على أدائكم الرائع في حقل الشتاء يوم الجمعة 

الماضية! على الرغم من التحضيرات القليلة, كنتم قادرين على 

% في فعاليتكم. أنا جدا فخور بكم! نود أن نقدم الشكر 100إعطاء 

 إلولياء األمور على دعمهم المتواصل وجعل ذلك ممكناً.
 

ابعحضور أولياء امور الصف الر  
حضر أولياء أمور الصف الرابع اليوم وقرؤا واستمعوا ألى كتابة 

أطفالهم الرائعة. وبعج ذلك, حضروا أحتفالية اللقاء األسبوعي 
للمرحلة األساسية حيث أدى طالب الصف الرابع أغنية خاصة . 

الذين حضروا قد قضوا اوقاتاً طيبة. نتمنى أن يكون أولياء األمور 
  

                                                  
 قهوة الصباح ألولياء األمور 

من فضلكم تذكروا أنه في كل يوم جمعة سيكون هناك تجمع 
أولياء األمورالصباحي في القاعة الرئيسية من الساعة 

صباحاً. جميع أولياء األمور  9:30صباحاُ ولغاية الساعة 8:30

.كل أسبوع مرحب بهم للحضور  

   
كرة القدم  لنصف الفصل الدراسيدورات   

إلى  5عمرالسوف يتم تشغيل مدرسة لكرة القدم ألطفال من  

سنة 14 QPR 

خالل فترة عطلة نصف الفصل الدراسي لشهر فبراير في عدد 
من األماكن المحلية. للمعلومات أو حجز موعد للزيارة  قم بزيارة 

 الموقع أدناه 

www.qprcourses.co.uk  
 

  5شكراً جزيالً أولياء أمور صف 

علبة حليب والتحتاج  150أصبح لديها  ) معلمة الفن ( اآلنسة 

 المزيد من العلب. 
 

 متمنياً لكم عطلة نهاية اسبوع لطيفة
 

 السيد مولفر 
 مدير المدرسة 

 
 
 

 تويتر
ت اليومية  التي تحصل  هنا يمكنكم تتبعنا. سوف نقوم بإرسال جميع المستجدا 

 KSA_Primary@في المدرسة, وكذلك الفعاليات واألنشطة الحالية والقادمة! 

  
 
 

 األيام المهمة

لمناسبةا الوقت اليوم  
فبراير  5الجمعة  احتفالية اللقاء األسبوعي   14:30 – 14:00   KS1 

فبراير  5الجمعة   قهوة الصباح ألولياء األمور  09:30 – 08:30 
 

 

http://www.qprcourses.co.uk/

