
 

 

 

 

(12-8( وعمر )7-4نشرة األخبار لمرحلة األبتدائي من عمر ) th الجمعة 11          نوفمبر   2016  
 

المحترمين,أولياء األمور والمربين   
 

 مسابقة تصميم الكرسي 
 

 ترغب Ms K الشكر لجميع الطلبة الذين دخلوا في مسابقة تصميم الكرسي. قام التالميذ  بتقديم 

بخياطة , لصق وحتى  لحموا ) بالمساعدة!( طريقتهم بالشكل الذي اليصدق, قمة بالتصاميم 
سوف يتم األعالن عن الفائز في األسبوع المقبل.  المبتكرة.  

 

 إجتماع أولياء األمور
نتقدم بالشكر الجزيل لجميع أولياء األمور الذين تمكنوا من األجتماع بمعلم الصف ألطفالكم هذا 

األسبوع. نأمل بأنه هذه األجتماعات كانت مثمرة بالنسبة لكم. إذا لم تتمكنوا من عمل هذا األجتماع, 
فضلكم القيام بحجز موعد.من   

  

 األندية

قمنا بإرسال رسالة لكم خالل هذا األسبوع  تتضمن معلومات عن األندية المتوفرة وطريقة التقديم 
لها. كل األندية سوف تبدأ في األسبوع المقبل وسوف تستمر لمدة  خمسة أسابيع. الرجاء المالحظة 

الدفع مباشراً, خالل حسابكم في الدفع وقع منكم فمن المتبأنه بمجرد أختياركم لنادي أو أندية  

نوفمبر. الرجاء قم بزيارة الموقع أدناه :  14العائلي, لغاية يوم األثنين   

 www.kingsolomonacademy.parentseveningsystem.co.uk للقيام بالتسجيل لألندية      
 

 

!العقل, تمارين,تغذية .. أفعلها Parent Workshop- MEND  
جزءك 5و 2ورشة عمل متألقة ألولياء األمور للصف   Dev and Fiona من MyTime  قاد فريق 

في األسابيع الماضية القليلة. ومن المقرر متابعة ورشة العمل هذه في يوم    MEND برنامجمن     

اذا كنتم تستطيعون الحضور الرجاء الذهاب إلى  مساًء. 5:00 -4:00نوفمبر من  15الثالثاء  

 قاعة المدرسة!

ألولياء أمور الحضانة والتمهيدي  Tapestry Parent Workshop 

  
 

ألطفال المحتاجين مساعدة ا –نوفمبر  18يوم الجمعة  – ستكون مناسبة ممتعة!  
مجموعة واسعة من النشاطات في  األطفال المحتاجين معمساعدة سنقوم باألحتفال بمناسبة 

  والمبينة ادناهاألسبوع المقبل. 
 إرتداء األزياء 

نسمح  لألطفال الحضور للمدرسة  –عدم إرتداء الزي المدرسي   

 وهم يرتدون المالبس العادية والتبرع بمبلغ   .£1                 

   

 Infant الدور الوحيد: يجب أن تحتوي على البقع  :طالب   

 Junior طالب مدرسة:  قاموا بتصميم  ألطفال المحتاجين في درس لتيشيرتاتهم الشخصية 
تخصص لألطفال المحتاجين. .  الفنية. سيكون بأمكان أولياء األمور شرائها بمبلغ بسيط £3

 بيع المعجنات
للبيع. سيتم بيع الكيك في جلسة قهوة الصباح نطلب من أولياء األمور عمل المعجنات الخاصة 

 وكذلك في باحة المدرسة في نهاية الدوام.
 الدور الوحيد : أن يحتوي على البقع! التستطيع التغلب على الكيك المصنوع في المنزل!

الشيف الرئيسي سوف يزيح الستار عن هدية خاصة  وقت الغداء.   Mr Creswell, هدية خاصة-  
 
 

الشتويالمهرجان  ديسمبر 2الجمعة     
ديسمبر, من الساعة الرابعة  2سيكون مهرجان مدرستنا الشتوي يوم الجمعة 

وحتى السادسة مساًء. سنزودكم بالتفاصيل قريباً, من فضلكم حفظ هذا 
بتأجير طاولة لذلك المهرجان, من فضلكم التحدث  التاريخ! أذا كنتم ترغبون 

في باحة المدرسة.                                     Mr Benserghin إلى   
 

 مجلس أجتماع أولياء األمور
يتكون مجلس أولياء األمور من ممثلين عن كل صف. وُيعقد كل هالف تيرم. مجلس أولياء األمور 

ألمور من التعبير عن آرائهم, يعلمون أن بإمكانهم عمل التغيير, هو المنتدى حيث يتمكن أولياء ا
قمنا بإرسالة رسالة خالل هذا األسبوع ألولياء  والتعرف على المزيد حول كيفية عمل المدرسة.

 األنضمام إلى مجلس أولياء األمور, أمور الحضانة والصف التمهيدي. إذا كانت لديكم الرغبة في 

Ms Francisونحرص   .منكم إرجاع القصاصة في أسفل الرسالة بعد توقيعها من فضلكم نطلبكم 
Nottingham أذا لديك رغبة . و   Exeter ,Bath  على تجديد ترشيح ممثليكم في الصفوف 

للمعلومات قم بزيارة الموقع ادناه.  Mr Benserghin تحدث إلى   

http://kingsolomonacademy.org/primary/parent-council 
  

كل يوم جمعة –جلسات قهوة أولياء األمور الصباحية القادمة  , 08:30 – 09:30 
قهوة الصباح.نشكر جميع أولياء األمور الذين تمكنوا من الحضور هذا اليوم لجلسة   

حيث   6الصف التالية ستكون يوم الجمعة, نرحب بالجميع, دعوة خاصة تذهب إلى أولياء أمور

والمعلمين لمشاركتهم الشراب الساخن, الكرواسون والدردشة. عن تحديد  6صفسيحضر موظفي 

أيام المجموعات الدراسية لقهوة الصباح , من فضلكم األطالع على قسم األيام المهمة في نهاية 
هذه.النشرة األخبارية   

 

 الزي المدرسي
هم يرتدون نحن األن في النصف الثاني للفصل, يجب على جميع الطالب الحضور للمدرسة و

 الزي المدرسي الشتوي.

الزي المدرسي الكامل كل يوم . في األسفل تذكير  إرتداء  نرغب بتذكيركم بأن تنبهوا الطالب على
من  أون الينفعليك  أن تطلب  المدرسي بالزي االمدرسي المفروض. إذا كنت ترغب بشراء الزي

.الموقع أدناه  

Website: www.yourschooluniform.com 
  

 األوالد البنات

 KSA V- بلوز رقبة 

 قميص أبيض ُكم طويل 
 KSA ربطة العنق 

 بنطلون, ثوب أو تنورة رصاصي فاحم 
 كالون رصاصي أو جوارب طويلة 
 )حذاء أسود )البوت غير مسموح  

 KSA V- بلوز رقبة 

 ُكم طويل قميص أبيض  
 KSA ربطة العنق 

 بنطلون رصاصي فاحم 
 جوارب رصاصي 
 حذاء أسود 

 

North Paddington Foodbank 

بها  األعمال المهمة التي يقومون تلك   الزلنا ندعم  
  The North Paddington  إذا كنتم قادرين على المساعدة 

Food Bank فمن فضلكم التبرع في حاوية المواد الغذائية 

.Infant and Junior اخل المدرسة األبتدائية في مد  
 

 إذا كنتم تشعرون أن بإمكانكم تقديم بعض المساعدات يرجى منكم األتصال المستمر مع تلك 

يقدم خدماته في األجنحة المتضمنة   The North Paddington Foodbank .لمنظمة الرائعة 

 North Westminster, these include Harrow Road, Queen’s Park, 
Westbourne, Church Street, Little Venice, Maida Vale, Bayswater and 
Lancaster Gate Wards. 
 

 أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة, 

Mr Haimendorf 
 مدير المدرسة

 األيام المهمة

 المناسبة الوقت اليوم

  ورشة عمل15th Nov 16:00 –17:00 MyTime Active Parent الثالثاء
  5و 2ألولياء امور الصف 

  16th Nov 08:30 – 09:15 Tapestry Parent Workshop األربعاء
 ألولياء أمور الحضانة والتمهيدي

16th Nov 16:00 األربعاء  معرض وبيع  T-Shirt لدعم األطفال المحتاجين 16:40 -

 معرض وبيع T-Shirt لدعم األطفال المحتاجين 17th Nov 16:00 – 16:40الخميس

 Liverpool Class – زيارة المكتبة بعد الظهر 17th Nov الخميس

 يوم أرتداء األزياء لمساعدة األطفال المحتاجين  18th Nov الجمعة

   جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية 18th Nov 08:30 – 09:30 الجمعة
6خاصة: لموظفي وأولياء أمور الصف   

الجمعة    18th Nov 15:20 – 15:50 Junior School Celebration Assembly  

 Year 6 :فعالية

الخميس     24th Nov زيارة المكتبة بعد الظهر – Nottingham Class 

الجمعة      25th Nov 08:30 – 09:30 جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية   

 خاصة: قيادة المدرسة العليا 

  25th Nov 15:20 – 15:50 Infant School Celebration Assembly الجمعة

 Year 1 :فعالية

الخميس     1st Dec زيارة المكتبة بعد الظهر – Cambridge Class 

 رحلة Year 2 كل اليوم 2nd Dec الجمعة
Museum of London 

الجمعة   2nd Dec 08:30 – 09:30 جلسة قهوة أولياء األمور الصباحية   
7وأولياء أمور الصف خاصة: لموظفي   

  2nd Dec 15:20 – 15:50 Junior School Celebration Assemblyالجمعة 

فعالية  : Year 5 
 المهرجان الشتوي 2nd Dec 16:00 – 18:00الجمعة 

األثنين   5th Dec – 
 8th Dec الخميس

Sayers Croft السكنية إلى 5رحلة الصف     

المشارع التجارية للصف السادسمهرجان  كل اليوم 6th Dec الثالثاء  
  ورشة عمل6th Dec 16:00 – 17:00 MyTime Active Parent الثالثاء

5و 2ألولياء امور الصف   
 Oxford Class – رحلة المكتبة بعد الظهر 8th Decالخميس
 رحلة Year 6 كل اليوم 15th Decالخميس

Churchill War Rooms 
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