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 أولياء األمور والمربين األعزاء,

 رسالة مدير المدرسة 

المدرسة مغلقة للطالب -فبراير: يوم تدريب  12يوم الجمعة   

فبراير ستغلق المدرسة لجميع  12 أنه يوم الجمعةنود تذكير أولياء األمور 

 معلمين والموظفين.يشارك المعلمين في تدريب الالطالب. وخالل هذا اليوم, س

  

 

 مسابقة كرة القدم لصف السادس

 .الواسع ويستمنستريوم أمس في سباق  6شارك فريق كرة القدم طالب الصف 

 KSA لقد لعب  .مجموعة تتكون من أربعة مدارس أخرى تم وضعهم فيوقد 

, فازوا بواحدة , تعادلوا بإثنتين وخسروا واحدة, المدرسة أربعة مباريات أوالد
الفخر  ولهذا فاتتهم فرصة الحصول على المركز األول بفارق نقطة واحدة.

ية تح .وأعطوا كل مالديهم والثناء لكل األوالد لقد أبلوا بالًءحسناً كفريق واحد

Yusef Bنهديها له ) صاحب أكثر األهداف ( وتحية أخرى إلى     خاصة الى 

  Jahiem Cحارس المرمى البطل.

ARK   (في2منافسة الرياضيات لصف الثاني )

فبراير مع اآلنسة 3األربعاء  يوم سافر أثنان من شجعان الصف الثاني  
    Globe Academy  إلى  Gee 2للمشاركة في مجادلة الرياضيات للصف   

بينما شاركوا في    Chritian Gregorio and Dhiksha Kirubaharan  

 األستنتاج, تحديات جداول الضرب قام فريق التحديات إعادة ترتيب األرقام,  

دي. كانوا  3أشكال بمشاركة  أيضاً 

وحصلوا مدرسة  15مشتركين ضد 

   المرتبة الرابعة وبجدارة!على 

Christian and Dhiksha أحسنتم 

 ليس فقط لتمثيلكم المدرسة بصورة
تخمين  ‘ تحدي رائعة بل لفوزكم ب

وفوزكم ‘ علبة الحلوياتوزن 
بالحلويات لتشاركوها مع باقي 

 طالب الصف الثاني. 
 

  
 

 أوراق الغياب

( 02075636900) على رقم المدرسة  يتصلوا مور بأننود تذكير أولياء األ

تغييب أطفالهم قرار  همللمدرسة في حال إتخاذ الدوام اليوميقبل بداية و
, يوم غياب على كل بنا  األتصالمنكم أيضاً ُمتوقع الومن  في البيت.وإبقائهم 
ونرغب بعمل تغيير  عندما يكون الغياب متوالياً ولنفس األسباب خصوصاً 

للغياب وتسليمه إلى طفيف وهو أن يقوم أولياء األمور بتقديم تفسيراً مكتوباً    
    .Ms Francis or Ms Mills  

 
نصف الفصل الدراسيلعطلة  دورات كرة القدم  

  سنة  14 – 5عمرالألطفال من للكرة القدم  دوراتأفتتاح  يتمس 

ماكن خالل فترة عطلة نصف الفصل الدراسي لشهر فبراير في عدد من األ
:موعد للزيارة  قم بزيارة الموقع أدناه المحلية. للمعلومات أو حجز   

www.qprcourses.co.uk  
 

 
سعيدةمتمنياً لكم عطلة نهاية اسبوع   

 
 

                                                                                        Mr Molver 
 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  11الخميس   اخر يوم لنصف الفصل 16:00 

فبراير  12الجمعة   08:00- 14:30 المدرسة  -يوم تدريب المعلمين  
 مغلقة للطالب         
 

فبراير  22األثنين   يعود الطالب للمدرسة 08:30 

 

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

