
 

 

 

 

 

الجمعة                                                    نشرة األخبار لرياض األطفال والمدرسة األبتدائية   9th سبتمبر 

 

 

 أعزائي أولياء األمور والمربين,  
 

عدنا من جديد إلى المدرسة منذ ثالثة أيام , وهناك الكثير من األمور التي 
حصلت بالفعل. في األسفل تلميح بسيط لما حدث في المدرسة وما تم التخطيط 

 له لألسابيع القليلة القادمة. 
 

سبتمبر  12المدرسة مغلقة للطالب يوم األثنين   

نبلغكم فيها بأن المدرسة ستكون أرسلنا لكم في األسبوع الماضي رسالة نصية 

سبتمبر من أجل تدريب المعلمين والموظفين.     12مغلقة يوم األثنين   
 

  إجتماع المعلومات ألولياء األمور 
أستضفنا يوم األثنين الماضي أجتماع لمناقشة المعلومات الرئيسية مع أولياء 

النجاحات التي حصلت في المدرسة وبعض التغييرات التي األمور منها 
حصلت هذه السنة . لقد كان إجتماعاً رائعاً من أجل الحصول على ردور 

قد األفعال من قبل أولياء األمور الذين تمكنوا من الحضور. سوف نقوم بع
19 إجتماعاً مشابهاً يوم 

th
 September at 4:30pm .األثنين   

 

2030طالب ستقبلت مجموعة أ  KSA  
 قمنا بأستقبال المجموعة الجديدة لمرحلة التحضيري ) الرسبشن( يوم أمس في 

  King Solomon Academy. بدأ طالب الرسبشن في  KSA بداية صعبة.
بشكل جيد للغاية حتى األن وقضوا وقتاً ممتعاً وسعيداً في تدريجياً ثم أستقروا 

 اليوم األول للمدرسة.
 

KSA Nursery  األسبوع القادم بداية 

part-time and full-time سيشهد األسبوع القادم إطالق مجموعة مكونة

 من 

وكجزء من العمل على     nursery care at King Solomon Academy. 
توفير دوام كامل, كان يجب علينا العمل على تكبير النرسري بإضافة بعض 

لدينا تمويل كبير لشراء . وحماماتالفصول الدراسية الجديدة, مطبخ صغير 
اآلثاث الجديدة أيضاً. نرغب بإحاطتكم علماً بأنه يوجد بعض المقاعد المتاحة 

في الحضانة , فإذا كان لديكم أحد افراد عائلتكم أو أصدقائكم ممن لديهم الرغبة 
  في الحصول على مقاعد من فضلك أطلب منهم الحضور إلى المدرسة.

 

ر الصباحيةقهوة أولياء األمو  09:30 – 08:30 ,جمعة كل– 
وكان الحضور  تمت قهوة الصباح األولى لعامنا الدراسي الجديد هذا الصباح

جيداً.الشكر الجزيل إلولئك الذين تمكنوا من الحضور! التالية ستكون يوم 
تذهب إلى أولياء أمور الصف الجمعة القادم, نرحب بالجميع, دعوة خاصة 

حيث سيحضر موظفي الصف والمعلمين لمشاركتهم التحضيري )ريسبشن( 
الشراب الساخن, الكرواسون والدردشة. عن تحديد أيام المجموعات الدراسية 
لقهوة الصباح , من فضلكم األطالع على قسم األيام المهمة في نهاية النشرة 

  األخبارية هذه.
 

 
 األثنين إلى الجمعة

تهي بأوقات مختلفة يومي األثنين يرجى التذكر, أن الدوام المدرسي حالياً ين
 والجمعة.

 

 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء األثنين 

أنتهاء 
 الدوام 

3pm 4pm 4pm 4pm 4pm 

 
نحرص على توفير رعاية أطفال مجانية لكل عائلة سوف تتأثر بهذا التغيير . 

بعد الظهر إلى نهاية فصل 4:00ولذا سنوفرها يوم األثنين إلى الساعة 

الخريف. يمكنك تسجيل طفلك ليحصل على الرعاية في المدرسة. إذا كنت 
 ترغب 

 بالتسجيل لهذا يرجى منك إيميل 

Ms Colmans   i.colmans@kingsolomonacadem.org  
 

Ms Mills أصبحت Ms Blackstock 
والتي تعمل في جهة أستقبال المدرسة األبتدائية  Ms Mills سيتعرف  

.على الكثير Ms Blackstock التي تزوجت خالل العطلة الصيفية وُتعرف .

  حالياً بأسم 
أنا متأكد بانكم  تنضمون لي في تقديم التهاني لها في هذه المناسبة الخاصة.
  .سوف 
 

 معلومات األتصال 
يرجى التأكد من أن جميع بيانات األتصال الخاصة بكم موجودة لدينا وحديثة / 

  رقم الهاتف. إذا قمتم بتغييرها خالل العطلة الصيفية نرجو منكم القيام بتبليغ  

بذلك من فضلكم.    Ms Francis or Ms Blackstock  
 

 عيد األضحى
يحتفل الكثير من طالبنا وعوائلهم بمناسبة عيد األضحى في األسبوع القادم. 

لعوائلنا المسلمين في قضاء يوم مميز أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أتمنى 
  جداً. عيد مبارك!

 
 أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع  طويلة ولطيفة, 

Mr Haimendorf 
 مدير المدرسة 

 

Twitter 
سوف نقوم بإرسال األشياء الممتعة  @KSA_Primary  علىقم بتتبعنا في تويتر

 التي تحدث في المدرسة بشكل يومي, التذكير بالمناسبات الحالية والقادمة! 
 األيام المهمة

 المناسبة الوقت اليوم
المدرسة مغلقة من أجل تدريب  12th Sep All Day األثنين

 المعلمين  

 قهوة الصباح ألولياء األمور 16th Sep 08:30 – 09:30 الجمعة
  علمينوالم أولياءأمرالتحضيريتركيز:

  16th Sep 15:20 – 16:00 Junior School Celebration Assembly الجمعة
Performance: Year 6 

 قهوة الصباح ألولياء األمور 23rd Sep 08:30 – 09:30 الجمعة
:أولياءأمر النرسري والمعلمينالتركز  

  23rd Sep 15:20 – 16:00 Infant School Celebration Assembly الجمعة
Performance: Year 2 

 قهوة الصباح ألولياء األمور 30th Sep 08:30 – 09:30 الجمعة
 MacMillan Coffee Morning :التركز

  30th Sep 15:20 – 16:00 Junior School Celebration Assembly الجمعة
Performance: Year 5 

 قهوة الصباح ألولياء األمور 7th Oct 08:30 – 09:30 الجمعة
والمعلمين  Year 1التركز:أولياءأمر  

  7th Oct 15:20 – 16:00 Infant School Celebration Assembly الجمعة
Performance: Year 1 
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 قهوة الصباح ألولياء األمور 14th Oct 08:30 – 09:30الجمعة
والمعلمين   Year 2 التركيز:أولياءأمر 

  14th Oct 15:20 – 16:00 Junior School Celebration Assembly الجمعة
Performance: Year 4 

 


