
 

 

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

20   2017يناير 
th    الجمعة 

 
المحترمين,أولياء األمور والمربين   

 شكراً لكل أولياء األمور الذين حضروا اإلجتماعات يومي األثنين والثالثاء الماضي.

مااروع رؤيتكم جميعا تتشاركون وتطلعون على أمكانيات أطفالكم في المدرسة وكيفية 
العمل معاً من أجل رفع مستواهم الدراسي. إذا لم تسنح لك الفرصة لحضور األجتماع 

 الرجاء األتصال بمعلمة الصف الخاص لطفلك. 

 

PSHE  منهاج 
 بدأت دورة العالقات الصحية هذا األسبوع. صباح يوم الخميس , كان لدى طالب صف 

تجمع بقيادة متطوعي  NSPCC 1 ,2 الذي   

 تضمن حديثاً تفاعلياً وممتعاً حول كيفية 
صباح يوم   الحفاظ على سالمتهم. وفي

 الجمعة كان لدى طالب Juniorتجمعاً 

   .6, 5لصفي  مماثالً, تبعته ورشات عمل
بإمكانكم مساعدة تعلم أطفالكم حول كيفية 

Ms England  ًللمزيد من المعلومات يمكنكم األتصال على  .الحفاظ على سالمتهم أيضا  

Head of Pastoral Care on 07415 208 45 
 

الحيوانات"خبرة التعامل مع الحضانة والتمهيدي "  
من أجل تعزيز معلومات التالميذ حول موضوع هذا الفصل "الحيوانات" سعدنا 

" للحضانة والتمهيدي حصلنا فرصة مشاهدة بزيارة " الحيوانات األفريقية 
  الثعابين, العناكب وكذلك السرقاط أيضاً!

 

يناير 27الجمعة   : KSA مهرجان الموسيقى الشتوي  
كما تعلمون مسبقاً بأنه سيقام المهرجان الموسيقي الشتوي للمدرسة في األسبوع القادم 

يناير,     27أسبوع األسبوع الموسيقي. ستشاهدون العروض على مدار يوم  في نهاية 

الجمعة القادم. إذا كان لديكم تالميذ في مدرسة Infant, الرجاء الحضور لقاعة المدرسة

ة التاسعة األبتدائية في الساع 
صباحاً لمشاهدة وسماع  

االغاني وااللعاب الموسيقية. 
سيكون من الرائع تقديمكم 

للتبرعات.إذا كان لديكم تالميذ 
Junior, نستقبلكم في مدرسة    

في  بالقاعة الرئيسية للمدرسة

بعد الظهر  2:45الساعة 

لسماع فعاليات كل صف. 
مالحظة : تحتاج لشراء 

Junior ت التذاكر لفعاليا  

باوند ومتوفرة  3سعر التذكرة 

في المكتب ) رسبشن ( كل 
يوم في الساعة الرابعة بعد 
الظهر. ستباع التذاكر في 
الباب أيضاً. لكن ننصحكم 

بشرائها مسبقاً. نأمل رؤيتكم 
 في األسبوع المقبل!

 

 
 

 أسبوع الوظائف

أسبوع الوظائف! طالب يناير بداية األسبوع األول من نوعه خالل  30سيكون يوم 

  الثانوية سيتحدثون لطالب األبتدائية كل يوم حول تطلعاتهم الوظيفية, ومايعنيه هذا أن 

والثانوية. يسعدنا جداً بالترحيب بأولياء    GCSE   أختيارات مرحلةتركيزهم حالياً على  
ون, للحضور إلى المدرسة هذا األسبوع لمشاركة المعلومات حول وظائفهم, ماذا يعمل

!( والشهادة التي حصلوا عليها لتأهلهم ماذا يحبون في عملهم) ومالذي اليحبونه كثيراً 
بالحصول على هذا العمل.من فضلكم التحدث إلى معلمة الصف لطفلك أذا كنتم ترغبون 
في مشاركة قصص وظائفكم لتخصيص الوقت المالئم لحضوركم في هذا األسبوع. أو  

لدينا على    UCAS وظائف و مسؤولة ال  Camilla Al-Hariri  بدل منه األتصال على 
c.al-hariri@kingsolomonacademy.org or 0207 563 6924. 

 
 
 

 
 
 
 

 

الفرنسية  مسابقة األمالء للغة   

شاق في مسابقة األمالء الفرنسي هذا األسبوع. حتى األن يمكننا عمل الطالب بشكل 
تسليط الضوء على عمران من صف ليدز والذي كان واثقاً جداً من التنقيط وأنيا من 
صف نوتنكهام والتي تعرف تحفظ أكثر الكلمات عن ظهر قلب بالفعل! وكذلك كان 

األمور هذا األسبوع حول كيفية رائعاً سماع بعض آراء أولياء األمور في اجتماع أولياء 
عمل أطفالهم بشكل جاد لتعلم كلماتهم في البيت. أرسلنا مجموعة جديدة هذا األسبوع إلى 

حتى يمكنهم التدرب عليها. ونتأمل رؤية أبطال جدد في األمالء الفرنسيفي  المنزل 
  األسبوع القادم. 

 

 القرأة شخص لشخص
 

تالميذ المدرسة يجب عليهم القرأة كل ليلة في المنزل. بكل تأكيد انتم على علم انه جميع 
للحصول على روتين القرأة مع طفلك في المساء وعطل نهاية األسبوع  يمكنك جعل 

هذاالوقت حالة من المشاركة العائلية للمرح وسوف تكون النتيجة أيجابية بالتأكيد حول 
 كيفية عمل التقدم لطفلك في المدرسة أيضاً.

الطالب الذين نرغب ى متطوعين من الذين يرغبون بالتدريب للعمل مع نحن بحاجة إل
بأعطائهم مساعدة أكثر في القرأة في المدرسة. يمكننا أن نكون مرنين باألوقات لكن 

بعد  4:00 – 3:30صباحاً وكذلك بين  9:00 -8:30األوقات المناسبة تكون بين 

معلمة الصف لطفلكم أو ايميل  الظهر. من فضلكم أذا كانت لديكم الرغبة أن تخبروا
Ms. Humphreys on e.humphreys@kingsolomonacademy.org.  

 
الوداع   Ms. Blackstock 

Ms Blackstock ( ًسابقا Ms. Mills!) بعد أربع سنوات ونصف عمل في المدرسة    

فبراير. سيصيبنا الحزن ونحن نراها تذهب ونتمنى لها  الخير في  3تترك المدرسة يوم 

عملها المستقبلي بالقرب من منزلها! بأستطاعة أولياء األمور الذين يرغبون توديعها 
  فبراير. 3الحضور لجلسة قهوة الصباح يوم 

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

يناير بسبب مهرجان الموسيقى  27القادم لن تكون هناك جلسة قهوة الصباح,  األسبوع

الشتوي. نرحب بجميع أولياء األمور للحضور لفعاليات التالميذ الصغار في الصباح 
 وسيكون هناك مرطبات بعدها. جلسة قهوة الصباح  القادمة ستكون في يوم الجمعة

والثانوية بالخصوص وسيكون معلمي   11نرحب بالجميع, وأولياء أمور صف   3
rd

 

.والثانوية  متواجدين لمشاركتكم الشراب الساخن والدردشة 11الصف   

 
 استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع جميلة

Ms. Humphreys  
يةمديرة األبتدائ
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