نشرة إخبارية

آرك بادينغتون غرين
برايمري أكادمي

الجمعة  08سبتمبر
النشرة رقم 1

كرومبتون ستريت ،ويست منستر ،لندن  ،W2 1NDتلفون0207641 4122 :
ايميل info@arkpaddingtongreen.org :موقع الكترونيarkpaddingtongreen.org :

حفالت القمة

عن الملصقات المتعلقة بمعرض الكتاب كل نصف فصل دراسي وكذلك الكتالوج
ونحن نقترب من نهاية النصف األول للفصل الدراسي،
فقد بدأ األطفال الذين حصلوا على ما عدده  02أو

أكثر من طوابع القمة في كراسة إنجاز القراءة أو

األطفال الذين يقتربون من تحقيق هذا الهدف التأهب

التي يتم إرساله إلى المنزل مع الطالب .ستكون آرائكم بخصوص اختيار الكتب
المعروضة محط تقديرنا .بإمكانكم زيارتنا سريعا في المكتبة كل يوم ابتداء من

يوم االثنين وحتى يوم الجمعة 02 -16 ،أكتوبر ،وذلك من الساعة  3.32حتى

 4022لشراء كتاب أو للتصفح.

لحضور حفلة القمة! ستعقد حفلة القمة لألطفال السنة

احتفاالت الجرة الرخامية

 1و  0و  3يوم األربعاء الموافق  11أكتوبر في القاعة الرئيسية ،أما األطفال
في السنوات  4و  5و  ،6الذين حققوا ما عدده  02أو أكثر من طوابع القمة

فضال عن حفالت القمة التي تكافئ اإلنجاز الفردي،

بحلول يوم الخميس الموافق  11أكتوبر ،فيمكنهم أن الحضور إلى المدرسة في

سنكافئ هذا العام كذلك اإلنجاز على مستوى الفريق

الظهر.

الرخامية .سيكون على الفصل ملئ جرة الرخام على

مالبسهم الخاصة لهذا اليوم وسوف تعقد لهم أيضا حفلة خالل فترة ما بعد

كل نصف فصل دراسي من خالل احتفال الجرة

األقل ثماني مرات ليكونوا مؤهلين للمكافأة .يمكن للفصل بأكملها بعد ذلك القيام

بنشاط ممتع مثل زيارة الحديقة ،أومشاهدة فيلم ،أولعب لعبة فريق ممتعة أو القيام
ببعض الفنون والحرف اليدوية .ببساطة ،القيام بشيء مختلف عما يفعلونه عادة
خالل الدروس.

بليس تو توك

استجابة لطلبات المجتمع ،ستعرض إليزابيث توماس من مؤسسة بليس تو بي
 Place2Beفرصة لزيارة سريعة للتعرف أكثر على

جلسات بليس تو توك  Place2Talkواإلجابة على أي

أسئلة صعبة قد تراودكم ،وذلك يوم االثنين الموافق 1
أكتوبر بين الساعة  1.32و  12032صباحا .يرجى

الحضور إلى القاعة الوسطى في أي وقت خالل هذه

الفترة ،وستكون هذه فرصة رائعة للتعلم اإلضافي ،لذا ندعوكم لالنضمام إلينا.

سرطان الثدي

يوم الجمعة ،الموافق  02أكتوبر ،سنحتفل بفعالية ذا

بيغ بينك (اللون الوردي الكبير) من خالل إرتداء

معرض الكتاب

خالل األسبوع الذي يبدأ في يوم االثنين الموافق  16أكتوبر ،سنقوم بعقد أول

معرض للكتاب .سنعمل من استخدام مزودنا الجديد للكتب ،واستجابة لطلب

مجتمع المدرسة ،سنعقد معرضا للكتاب كل نصف فصل دراسي .وهذا يعني أنه
سيكون لدينا معرض كتاب ست مرات خالل السنة بدال من ثالث مرات .ابحثوا

1

إكسسوارات لونها وردي خالل هذا اليوم لجمع المال

لصالح مكافحة سرطان الثدي .يرجى تشجيع أطفالكم

على ارتداء شيء وردي (مشابك شعر ،قبعات ،شعر

مستعار ،غطاء رأس ،قفازات ،عصبة رأس ،الخ) في هذا اليوم واعطائهم

 £1.22والتي سيتم التبرع بها لصالح رعاية سرطان الثدي.

