
 

 

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

13   2017يناير 
th    الجمعة 

 

المحترمين,أولياء األمور والمربين   

 

 بداية موفقة
كانت بداية موفقة خالل األسبوعين األولى من بداية الفصل. حيث أتسم األطفال  

والتمهيدي الذين أستقروا بشكل جيد بعد بطالب الحضانة أننا نفخر بالهدوء واألستقرار و
آخر التطورات والتقدم التي  قضاء أول عطلة طويلة لهم. ونتطلع لكي نتشارك وإياكم

يناير إلجتماع أولياء  17والثالثاء  16تحصل هنا من خالل حضوركم يومي األثنين 
 17والثالثاء  16األمور.  يعقد أجتماع أولياء األمور في األسبوع القادم: يوم األثنين 

سيكون هذا األجتماع فرصة لمناقشة تقرير طفلك يناير في قاعة المدرسة األبتدائية. 
  والتقدم الحاصل من خالل تقييم نهاية فصل الخريف

 

  يناير 17والثالثاء  16ور األثنينأجتماع أولياء األم
يناير في  17والثالثاء  16يعقد أجتماع أولياء األمور في األسبوع القادم: يوم األثنين  

سيكون هذا األجتماع فرصة لمناقشة تقرير طفلك والتقدم قاعة المدرسة األبتدائية. 
. نرجو من حضراتكم التسجيل على موعد الحاصل من خالل تقييم نهاية فصل الخريف

. تأكيد مواعيدكممحدد أوالحضور إلى المكتب ل  
 

 مواعيد بداية ونهاية الدوام المدرسي
قبل الساعة   إلى المدرسة 6الصف  –من التمهيدي  الطالب  جميع يجب أن يحضر

من أجل ان يبدأ يومهم بشكل مستقر. )الحضانة  بداية  دوامهم     صباح كل يوم 8:30

Infant في الساعة      األثنين بعد الظهر, ينتهي دوامصباحاً(. نهاية الدوام أيام   8:45

 , للجمعة -بعد الظهر. وأيام الثالثاء   3:00 Junior 2:55   بعد الظهر وينتهي دوام  
بعد الظهر. تغلق البوابة بعد عشر دقائق لذا  4:00ينتهي دوام المدرسة في الساعة 

أطفالهم.يرجى من أولياء األمور الذين يتأخرون الذهاب إلى  مكتب المدرسة إلستالم   
  

 Clubs األندية 
بدئت األندية هذا األسبوع بنجاح. كان من الرائع مشاهدة الطالب يتعلمون أستراتيجية 

لعبة الشطرنج, يأدون فعاليات األوركسترا للمدرسة , يمارسون األلعاب الرياضية ومن 
الجديد في هذا الفصل تعلم اللغة األسبانية أيضاً. والذي سيكون في الخميس لمجموعة 

. عمل الطالب بشكل حماسي لكي يتعلموا كيفية قول  3و 2المتحمسين من الصف    
 اسمائهم والعد من الواحد للعشرة. وكذلك صار لهم أسماء جديدة باألسباني فمثال أسم    

! للتذكير 5 -4كل خميس من   Ana سيكون   Aya وأسم    Miguel سيكون   Meran 
5:00 pm. Infant من بوابة المدرسة يكون أستالم الطالب الذين يذهبون إلى األندية   

  

    مجلس أولياء األمور
لجميع الذين حضروا إلى أجتماع مجلس أولياء األمور. سنكون سعداء أكثر شكراً 

بمشاركة المزيد من أولياء األمور في المجلس أما في أمور التنظيم والتنسيق للمناسبات 

أو حتى في مساعدة الطالب في القراءة. أذا كنتم ترغبون في تقديم المساعدة, يرجى 

.KSA األمور أو أحد أعضاء الهيئة التدريسية في التحدث مع مندوب مجلس أولياء    

يناير 27الجمعة   : KSA مهرجان الموسيقى الشتوي  
يسرنا أن ندعو أولياء األمور للحضور ومشاهدة أداء أطفالهم في أول مهرجان لمدرستنا والذي 

Infants يناير. كل طالب  27سيكون مختلف تماما عن أي وقت مضى والذي سيقام يوم الجمعة  

صباحاً كما سيكون أداء كل طالب  9:00سيكون أدائهم في قاعة المدرسة األبتدائية في الساعة    

في القاعة الرئيسية. كل عائدات المهرجان تذهب لتمويل برنامجنا  2:45في الساعة   Juniors  
دعوة موجهة لجميع أولياء األمور لتقديم التبرعات خالل وقت أداء الطالب للفعالية في  الموسيقي. 

 3الصباح. ويجب شراء التذاكر والتي ستتوفر في مكتب المدرسة الرئيسي بعد أنتهاء الدوام بسعر 
ن باوند ومن أجل مشاهدة عرضي 3مساًء بسعر  6:00باوند. كما وتبدأ فعاليات الثانوية في الساعة 

باوند.  5-3األبتدائية والثانوية سعر التذكرة   

 

 مسابقة األمالء للغة الفرنسية

أنطلقت هذا الخميس مسابقة األمالء للغة الفرنسية, 
سيتم  6-4مع الكثير من الحماس من طالب الصفوف 

تنافس بين الطالب ألفضل أمالء في صفهم. لقد 
أخذوا أول عشرة كلمات للمنزل في هذا األسبوع التي 

يمكن لهم تعلمها خالل األسبوع. سنتطلع لرؤية من 
م تطبيقها في درس منهم الذي يعرف أكثر عندما يت

 اللغة الفرنسية يوم الخميس المقبل! حظاً سعيداً! 
 

 

 
 
 
 

 

 

في خطة المواطنة الجديدة 6الصف   
محظوظين جداً فقد تمت دعوتهم من قبل متحف النقل في لندن  6كان طالب الصف 

للحضور وأخذ فرصة المشاركة في خطة المواطنة الجديدة لمنطقة ويستمنستر في يوم 
كانت فرصة رائعة وفريدة من نوعها الخميس. 

للطالب للدخول في مختلف الدورات التي تدار من 
قبل وكاالت مختلفة لمساعدتهم وتقديم الدعم لهم 

وتعلمهم حول السالمة العامة خارج الفصول 
الدراسية. تمتع الطالب بالخصوص في الدورة التي 

كانت تدار من قبل شرطة العاصمة التي ُتركت 
يدة حول كيفية التأكدمن أنهم بأمان.في بمعلومات ج

فأننا نتطلع لمتابعة بعض األعمال التي  6الصف 

 كانت تقوم بتنفيذها تلك الوكاالت.
 
 

 

PSHE  منهاج 
 
 

يناير دورة العالقات الصحية 16تبدأ يوم األثنين   PSHE,   ستشاهد  

رسها طفلك في الرسالة التي المواضيع التي سيد
الدورة, وكذلك فأنكم تلقيتم تشرح لكم تفاصيل 

تحتوي معلومات حول الزيارة المثيرة  رسالة  

من قبل  NSPCC يومي الخميس والجمعة   

سيلتقون بمجموعة  6 -1طالب صفوف 

المتطوعين لهذه المنظمة ممن سيتحدثون لهم عن 

كيفية البقاء بأمان. بأمكانكم مساعدة تعلم طفلك 

Ms England   أيضاً. للمزيد من المعلومات يمكنكم األتصال مع حول كيفية البقاء بأمان 

Head of Pastoral Care on 07415 208 45 
 

 الحضانة والتمهيدي "تجربة الحيوانات"
موضوعنا لهذا الفصل مصطلح الحيوانات.يتعلم األطفال عن مجموعة متنوعة من 

األفريقية" لزيارة الحيوانات, ولتعزيز تعلمهم قمنا بالتنظيم لتجربة " تجربة الحيوانات 

يناير. ونحن متحمسون جداً  18كل من الحضانة والتمهيدي في المدرسة يوم األربعاء 

ة الفديو من هذه لرؤية بعض الحيوانات التي قد تعلمنا عنها, أبحث عن الصور وأشرط
Tapestry!   التجربة على  

 
كل يوم جمعة –جلسات قهوة أولياء األمور الصباحية القادمة  , 08:30 – 09:30 

وأولياء أمور , نرحب بالجميع يناير 20ألولياء األمور ستكون يوم الجمعة   جلسة قهوة الصباح

لمشاركتهم  متواجدين 10خصوصاً حيث سيكون معلمي وموظفي الصف  10طالب الصف 

الشراب الساخن, الكرواسون والدردشة. من فضلكم األطالع على قسم األيام المهمة في نهاية 
هذه.شرة األخبارية الن  

 
 نأمل رؤيتكم في أجتماع أولياء األمور  

 

Ms. Humphreys  
Head of Prim 

 



 


