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الحفالت الجماعية
تهانينا للعديد من الطالب المدرجين أدناه
الذين نجحوا في تحديات االحتفال من خالل
"تحفيز اآلخرين" والحصول على طابع
العمل الجماعي في دفتر القراء لما ال يقل
عن  02يو ًما خالل نصف هذا الفصل
الدراسي األول .لقد حضر جميعهم الحفالت
الجماعية هذا األسبوع واستمتعوا كثي ًرا مع
السيدة ديكس .سيكون تحدي نصف الفصل
الدراسي المقبل هو الحصول على 02
طابعًا كما هو دون تغيير .غير أن أيام جمع
هذه الطوابع ستكون أقل ،ومن ثم إذا كان
من السهل على طفلك تحقيق هدف نصف الفصل الدراسي األول ،فقد يحتاج إلى العمل بجد
أكثر في نصف الفصل الدراسي القادم .نتطلع إلى نجاح جميع األطفال!
السنة

العدد /نسبة تحقيق تحدي الحفالت الجماعية

الحضانة

13/26

 50%

الاستقبال

26/26

 100%

السنة الاولى

14/19

 74%

السنة الثانية

31/32

 97%

السنة الثالثة

27/29

 93%

السنة الرابعة

25/36

 69%

السنة الخامسة

19/25

 76%

السنة السادسة

32/46

 70%

الحضانة :موسى آل تي وسليمان ويارا أيه وليون أيه وخالد جاي وروزجار كاي وفيداد إم
وزويا إم وهارون إم وأروى كيو ومحمد بي آر ومايكل سي جي وهدى إس وعبد هللا إس
االستقبال :لؤي أيه-كاي وآدم أيه-أر وماجدة أيه وعلي آل أيه وريان آل جي وأدهم أيه
وعيسى أيه ونسيبة أيه وراكان أيه وبليرون دي وأليكس دي وأسيل إي وفريدي إي وعمران
تي آي وأمير آي وجابر جاي وتايلر إل ويللي إل وفرح إم ورافائيال إم وفير إن وأالرا إن
وآمي إس وسعيد إس وصوفيا إس ويوشو تي

السنة الخامسة :سارة أيه ووسيم أيه-كاي وباروار أيه وخديجة أيه وهوني أيه ورانيا بي
وليكسي بي أتش ومريم إن إم سي وكايليه سي وضياء هورامي وريبيكا أتش وموشين جاي
ونادر إل وكيرا إم كاي ونهيلة إل كي وإميلي بي ومروة إس
السنة السادسة :حال أيه كاي وعائشة أيه وهديل أيه وريان إم سي ونور الدين إل إف ولونا
أتش وطارق أيه آي وأحمد جاي ومحمد أيه كاي وسدار كاي وكايال إم وشاكيبور آر وملك
تي وعادل تي وملك أيه ويزن أيه ودانيا إي وفاطمة أتش وسارة أتش وريحان أتش وسارة
جاي ومحمد جاي وأكرم كاي وكرزان كاي وسيمة كاي ومالك كاي وعبد الرازق إم وسارة
إم وأدرين أتش إم وخديجة إس وفيفيان إس وصوفي إس وجمانة إس.

ورش التعلم المنزلية
ستبدأ الدورة المقبلة من ورش التعلم المنزلية مبكرًا مطلع
العام الجديد .نتطلع للتعلم معكم مجددًا في التواريخ التالية
أدناه .يرجى إضافتها إلى التقويم لضمان التخطيط المسبق
وتوفير الوقت لدعم أطفالكم .وقد حضر اآلباء ومقدمو
الرعاية بنسبة  %022في خمسة صفوف من بين ثمانية
صفوف ،لذا يرجى االستمرار في وضع تطوير طفلك على
قمة أولوياتك .سوف نتناول مختلف جوانب القراءة مجددًا في هذه الورش ،حيث تظل القراءة
أحد أهم أولوياتنا لتطوير األطفال في آرك بادنجتون جرين .كما سنقوم باستكشاف "الوقت"
في الرياضيات ووحدة التربية الشخصية واالجتماعية والصحية الجديدة المختصة بالعالقات
الصحية .وفي النهاية ،سوف تحصلون على بيانات مهمة حول أداء األطفال في القراءة
والكتابة والرياضيات والقواعد والصوتيات وكذا مناحي التعلم المستهدفة األخرى في
الحضانة واالستقبال.

اليوم

الوقت

السنة

إلاثنين  8يناير
الثالثاء  9يناير
ألاربعاء  10يناير
الخميس  11يناير
الجمعة  12يناير
الثالثاء  16يناير
ألاربعاء  17يناير
الخميس  18يناير تاريخ جديد

2.00 - 2.50
2.15- 3.30
2.15- 3.30
2.15- 3.30
2.15- 3.30
2.15- 3.30
2.15- 3.30
2.45-3.30

الحضانة
السنة ألاولى
السنة السادسة
السنة الخامسة
السنة الرابعة
السنة الثانية
السنة الثالثة
الاستقبال

السنة األولى :جميل أيه ونينا دي وملك إف وجميمة أتش ومحمد كاي وسارة كاي وأرمين
إم ونزرين أتش إم وميليسا إن وسما آر وشيماء واي آر وكلوي سي إس ودييجو سي إس
وفريدريك أو أيه في دابليو وسيلين واي.
السنة الثانية :مصطفى أيه وحفصة أيه وعماد أيه-آر ونعيمة أيه وعمران آل جي وأحمد آل
جاي وريان أيه وريان أيه ونجاة أيه وريناد أيه ومحمد أيه ونواز أيه وعمران سي وجينيفرا
دي آر ولودوفيكو دي آر وباجرام دي وأمين إي وأمينة أتش وشاد إتش ونبع آي وفريدة أي
ومحمد أي وهاجر جاي ودنيا كاي وفاطمة كاي وآية إم ومروة إم وحمزة آر وسجا آر وإياد
إس ودنيا إس.
السنة الثالثة :أمير آم وأمير آل إم وديما أيه وسارة أيه وصفية أيه وهانيسا أيه وتانيشا بي
وبليرينا دي وحمزة أتش وليا أتش وعباس آي ونوح آي وطارق أيه تي آي وإبراهيم كاي
وباتريك إم وآالء إم وأحمد أيه إم أتش وآنا إم وبورفا إن وماريا أو ورهف آر ومسعود آر
وناشمين آر وموفق إس وسبانا إس وفهد إس وديان واي
السنة الرابعة :مهند آل جاي ومالك آل إس وأحمد آل وآية أيه وساري أيه وسجى أيه
وميسون بي أتش وتيودور دي وكنزة إل أتش وعبد الرحمن إي وسهيل إف وفاطمة إف
وسحر أتش وعلي آي وزينب كاي وإيالف إم وفيان إم وأشرف إف إم ومنى إم ورميسار إل
كاي إن وحمزة إن ورينيه أو وشاكيل إم ووسيم آر ونرمين آر وآنا إس وهالي دبليو

األحداث القادمة:

الثالثاء  19ديسمبر
األربعاء  20ديسمبر
الخميس  4يناير

 2.30احتفالية الغناء مع الوالدين ومقدمي الرعاية
آخر يوم دراسي
 3.00حفالت الكريسماس-الترحيب بالوالدين /مقدمي الرعاية
أول يوم دراسي في عام 2018

