
 
 

 

 

 

 

(12-8( وعمر )7-4نشرة األخبار لمرحلة األبتدائي من عمر ) th الجمعة 24          نوفمبر   2016  
 

المحترمينأولياء األمور والمربين   
 

 مساعدة األطفال المحتاجين –كان أسبوعاً رائعاً! 
الجمعة الماضية    لألطفال المحتاجين شاركنا في جمع التبرعات  

التي جمعت مبلغ اليصدق!!    بالعديد من النشاطات  قيامناخالل   
جزيل الشكر لكل من ساهم في هذه الحدث.                             

 

..المبلغ الكلي لتبرعات مساعدة األطفال المحتاجين هو  !956.66£     , والننا مذهلمبلغ الوهذا     
Lloyds TSB معادلة المبلغ! لمساعدة األطفال المحتاجين, سوف يتم  الراعي الرسمي,    فريق مع  

من مدرسة     وهذا يعني بأن األطفال المحتاجين سوف يستلمون تبرعات وافرة قيمتها  £1913.32

!       أحسنتم جميعا  ,  KSA and Lloyds! 
 

 

 
 

 األندية

الشكر الجزيل لكل أولياء األمور الذين قاموا بأختيار األندية, مستخدمين موقعنا الجديد على 
الرجاء منكم القيام بدفعها  لحد األن دفع مبالغ األنديةتتمكنوا من , إذا لم األنتباهاألنترنت. نرجو

.بأقرب وقت ممكن  
infant playground  بعد نهاية األندية يكون من بوابة األطفال نرجوا منكم التذكر أن أستالم

.17:00في الساعة  لمدرسةل  

 
 رحالت هذا األسبوع!

. تعلم أطفال تمتع طالب التمهيدي والحضانة بالرحالت الرائعة التي قمنا بها هذا األسبوع في لندن
 غير متحف لندن للمواصالت. ممكن الذهاب لزيارتهأفضل  مكان الحضانة حول المواصالت, فأي

كثيرا , تعلموا عن القطارات, الباصات, التكسيات وحتى عن الترام أطفال الحضانة  متعتأس
 الحصان!

 
  من جانب على متن قارب سياحي, نهرية تعلم أطفال التمهيدي عن لندن وحصلوا على رحلة

 Big Ben! السياحية في لندن, من ضمنهاعالم شهدوا العديد من الم London Eye River Cruise  
 

Year 5  رحلة Sayers Croft   السكنية 
وسيكون هناك العديد من   Sayers Croft!  طالب الصف الخامس قريبا  لرحلتهم السكنية سيتوجه  

سأنتهز ظار عودتهم لكي نعرف الكثير منهم. األنشطة التي تم التخطيط لها و سنكون بأنت األنشطة 
هذه الفرصة لتقديم الشكر لكل العاملين الذين سيضحون بأوقاتهم الخاصة أستعداد  لتحقيق هذه 

  الرحلة.
 

Sayers Croft  سيكون هناك أجتماع نهائي ألولياء أمور الصف الخامس للتحدث عن   رحلة

الحضور  , أنه من الضروري لجميع أولياء األمور4:00نوفمبر في الساعة  28في يوم األثنين 

 لهذا األجتماع.
 

 
 

ديسمبر 2الجمعة  المهرجان الشتوي   
ديسمبر,  2نحن منشغلون حاليا  بالتحضير لمهرجاننا الشتوي! الذي سيقام يوم الجمعة 

. لدينا العديد من المناسبات الممتعة التي  من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء 
:منها سيتضمنها المهرجان  

 A bouncy castle 

 Santa’s Grotto 

 Food stalls 

 Face painting and henna 

 Cake stall 

 DJ 

 Popcorn and candyfloss 
 

سيكون المهرجان عام للجميع, فتفضلوا بالحضور ونرحب بعوائلكم وأصدقائكم 
 والجيران للحضور أيضا !

بعد الظهر أو العمل على 2:30أذا كنت مستعد للمساعدة في التحضير للمهرجان من 

, الرجاء التحدث إلى مستر بن سركن في باحة  6:30و  4:00كشاك بين األ مساء 

 المدرسة األسبوع المقبل. 

 

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

خصوصا  حيث سيكون  7و أولياء أمور طالب الصف , يوم الجمعة, نرحب بالجميعالتالية ستكون 

لمشاركتهم الشراب الساخن, الكرواسون والدردشة. من  متواجدين 7معلمي وموظفي الصف 

هذه.فضلكم األطالع على قسم األيام المهمة في نهاية النشرة األخبارية   
 

Inset Day – 9 الجمعةth Dec 

ديسمبر سيكون  9يرجى منكم األنتباه بأن المدرسة ستكون مغلقة لجميع الطالب في 

 هناك تدريب لجميع العاملين في المدرسة. 
 

Christmas Lunch – 16 الجمعةth ديسمبر 
سيكون الغداء السنوي للكرسمس آخر يوم في الفصل. نقدر بأن اولياء األمور الذين يحضرون 

يرغبون بأن يتناول أطفالهم الغداء في هذا اليوم من المدرسة.إذا كنت ألطفالهم الغداء من البيت, 

Ms Francis or Ms Mills.  ترغب بأن يتناول طفلك غداء الكرسمس, الرجاء التحدث إلى 
 
 
 

North Paddington Foodbank 

 الزلنا ندعم  تلك األعمال المهمة التي يقومون بها  
  The North Paddington  إذا كنتم قادرين على المساعدة 
Food Bank المواد الغذائية  صندوق فمن فضلكم التبرع في   

.Infant and Junior اخل المدرسة األبتدائية في مد  
 

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

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

جلسة المعلومات ألولياء أمور الصف الخامس  28th Nov 16:00 األثنين

Sayers Croft  حول  

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

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

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

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

األثنين   5th Dec – 
 9th Dec الجمعة

Sayers Croft السكنية إلى 5رحلة الصف     

 مهرجان المشارع التجارية للصف السادس 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
 زيارة الممثل الصامت إلى KSA  صباحا   13th Dec الثالثاء

 Year 1 trip كل اليوم 14th Dec األربعاء
Geffrye Museum 

 أداء الميالد 14th Dec 14:45 Reception & Year 1 األربعاء
 رحلة Year 6 كل اليوم 15th Decالخميس

Churchill War Rooms 
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