
 

 

(12-8( وعمر )7-4نشرة األخبار لمرحلة األبتدائي من عمر )   

2017يناير   6
th

 الجمعة 
المحترمينأولياء األمور والمربين   

 

 سنة جديدة وسعيدة!
بعودة الجميع إلى المدرسة  في بداية السنة الجديدة والفصل الجديد, بأعتباري  رحبيسعدني أن ا

المديرة الجديدة للمدرسة األبتدائية. كان األسبوع األول من الفصل ممتازاً. أمضينا يوماً مثمراً للغاية 
لك كانت وذلك يوم الثالثاء بالعمل مع جميع الطاقم من أجل تهيئة الدروس الجيدة للفصل القادم وكذ

بداية األيام الثالثة األولى من الفصل مع الطالب جيدة.كان هناك الكثير مما جرى في نهاية الفصل 

نشارككم بعض ردود األفعال من بعض الرحالت المدرسية التي ذهبناها وكذلك الماضي ونود أن 
د أجتماع أولياء نتطلع إلى بعض المناسبات المشوقة للفصل القادم. أتطلع لرؤيتكم جميعا في مواعي

  يناير. 17و 16األمور في يومي 
 

  يناير 17يناير, الثالثاء  16أجتماع أولياء األمور: األثنين 
يناير في  17والثالثاء   16سيكون موعد أجتماع أولياء األمور في األسبوع الثالث: يومي األثنين 

ا كيفية الدخول والتسجيل لمواعيد قاعة المدرسة األبتدائية. سنرسل لكم رسالة إلى المنزل نوضح فيه

األجتماع واألوقات أون الين. سيكون هذا األجتماع فرصة لمناقشة تقرير طفلك والتقدم الحاصل من 

 خالل تقييم نهاية فصل الخريف.
 

إلى متحف لندن 2زيارة طالب الصف    
إلى متحف لندن لزيارة  2ذهب طالب الصف  

معرض الحريق! حريق! المعرض الذي هو كل 
شي عن حريق لندن الكبير. قضى األطفال 

أوقاتا ممتعة وكذلك كانت لهم الفرصة للتفاعل 

مع العديد من جوانب المعرض. تمتع األطفال 
وعلى مدى عدة أسابيع من التعلم بدقة حول 

أيام  4ماذا أستغرق كيفية بدء أطالق النار ول

  كاملة للتوقف. 

 
 
 

إلى األحواض المائية 3زيارة الصف   
في رحلة رائعة ألحواض 3ذهب طالب الصف   

 London’s South Bank   األسماك الواقعة في 
كان األطفال متحمسين كثيرا لرؤية القرش! كان طالب 

يتعلمون الكثير عن الحيوانات, من ضمنها  3الصف 

األنسان وكانت فرصة رائعة لهم ألختبار معرفتهم. 
وكانوا محظوظين جداً حيث تمكنوا من لمس السمكة 

أسماك الرقيطة )اللخمة( النجمة وتغذية   
 
 

Churchill War Rooms   إلى 6زيارة الصف 
  األسبوع األخير من الفصل الماضي تمتع طالب الصف السادس تماما بزيارتهم إلى  خالل

في ويستمنستر. أظهروا عظيم األستقالل والفضول كما أنهم   Churchill War Rooms  
ودوره في قيادة بريطانيا  Winston Churchill  ,تعلموا أكثر عن قاموا بأستكشاف المتحف  

.العالمية الثانيةخالل الحرب   
 

 Clubs  األندية
قمنا بإرسالة رسالة أيضا هذا اليوم تتضمن تفاصيل عن األندية التي ستتوفر لفصل الربيع القادم. 

التسجيل أون الين لألندية مفتوح حالياً حيث انه بأمكانكم األن تسجيل أطفالكم باألندية التي 
يناير.  11أسابيع تبدأ يوم األربعاء  10يرغبون. ستكون مدة األندية   

 

كل يوم جمعة –ولياء األمور الصباحية القادمة جلسات قهوة أ , 08:30 – 09:30 
وأولياء أمور , نرحب بالجميع يناير 13ألولياء األمور ستكون يوم الجمعة   جلسة قهوة الصباح

لمشاركتهم الشراب  متواجدين 9خصوصاً حيث سيكون معلمي وموظفي الصف  9طالب الصف 

الساخن, الكرواسون والدردشة. من فضلكم األطالع على قسم األيام المهمة في نهاية النشرة 
.هذهاألخبارية   

 

Junior School الحظور الصباحي لطالب  
صباحاً للسماح ألولياء األمور بالدخول 8:10تفتح في الساعة   Junior تذكير أنه أبواب مدرسة    

إذا كنتم ترغبون بالحضور مبكراً قليالً. سيكون هناك مع أطفالهم واألنتظار داخل فسحة المدرسة 

هناك وبإمكان أولياء األمور األنتظار إلى الساعة  8:10أحد أعضاء المدرسة موجود من الساعة 

ناية  أذا رغبوا. وهذا لتجنب األزدحام الحالي في الشارع. واليسمح للطالب الدخول إلى ب 8:20

, يجب أن يحضروا مع أوليائهم 6صباحاً. كل األطفال بضمنهم الصف  8:20المدرسة قبل الساعة 

الرجاء التأكد من الحضور مع طفلك إلى مدخل المدرسة من أجل الحفاظ على في الصباح, 
  سالمتهم.

 
 مجلس أولياء األمور

يتكون مجلس أولياء األمور  يناير. 11األجتماع القادم لمجلس أولياء األمور سيعقد يوم األربعاء 

من ممثلين عن كل صف. وُيعقد كل هالف تيرم. مجلس أولياء األمور هو المنتدى حيث يتمكن 
 أولياء األمور من التعبير عن آرائهم, 

 
 
 

 
 
 

. إذا كان لديك يعلمون أن بإمكانهم عمل التغيير, والتعرف على المزيد حول كيفية عمل المدرسة
بطرحه خالل األجتماع, من فضلك التحدث إلى ممثلي صفوفكم من المجلس في يوم أي شي ترغب 

  يناير. 11األربعاء 

  وسنجري األنتخابات أيضاً للمثلي اولياء األمور لصفي الحضانة والتمهيدي.

 
 

يناير  27الجمعة   KSA مهرجان الشتاء الموسيقي لمدرسة 
 سيجري أول مهرجان موسيقي شتوي لمدرسة KSA يناير بعد  27الموسيقى في  نهاية أسبوع في 

المدرسة. للمزيد من المعلومات تابع هذه الصفحة, لكن في نفس الوقت إذا كان ظفلك يرغب بتقديم 

أو إلى معلم الموسيقى.  Mr Parratt  اي فعالية في الحفل, نرجو منكم تشجيعهم للتحدث إلى 

 
  مسابقة األمالء للغة الفرنسية

يعمل جميع طالب المدرسة بشكل صارم في الفرنسي منذ سبتمبر, يتعلمون كيفية التعريف بأنفسهم 

كون لديهم فرصة مثيرة للتنافس يسوف  6و 5, 4وكيفية غناء أغاني دزني! هذا الفصل, صفوف 

ضد بعضهم البعض في مسابقة األمالء. في كل خميس من كل أسبوع, سيتعلم الطالب سلسلة من 
أكبر عدد ممكن من الكلمات بصورة صحيحة. بأستخدام حروف اللغة الفرنسية لتهجي  الهجاء,

يناير والتي تستطيع أستخدامها  12سيقوم الطالب بجلب قائمة تتضمن خمسين كلمة يوم الخميس 

 لمساعدتهم في أن يصبحوا أروع مدققين لألمالء! حظاً سعيداً للجميع!

 
 نتطلع للمضي قدماً في الفصل

 
Ms. Humphreys 

 مديرة المدرسة األبتدائية
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


