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المدرسة مفتوحة
في العام الماضي فتحنا الفصول الدراسية أمام لآلباء
ومقدمي الرعاية لزيارتها واالطالع على سير المواد
الدراسية مثل مادة "إق أر لكي تنجح" .كان إقبال
الزائرين ممتاز ونأمل أن يكون ذلك قد ساعدكم على
تعلم وفهم بعض االستراتيجيات الجديدة التي كنا
نستخدمها منذ أن أصبحنا أكاديمية .في يوم الخميس
الموافق  91أكتوبر ،سنقوم بفتح الفرصة مرة أخرى لدعوتكم لالنضمام إلينا من الساعة 0..8
إلى  0..8صباحا ،وخالل هذا الوقت سيتم ستعيشون تجربة الروتين الصباحي وتفهمون كيف
يتم استخدام هذا الوقت االضافي ولماذا هو ذات قيمة كبيرة جدا في تقدم األطفال .في حال
رغبتم في االنضمام إلينا ،يرجى أن تكونوا جاهزين الساعة  0.98صباحا لتحية ومصافحة
كال من السيدة ديكس ،أوالسيد غاير أو السيدة دونفورد وود عند المدخل الرئيسي ،ومن ثم
المشي حتى الصف مع أطفالكم .إذا كان لديكم أكثر من طفل واحد في أكاديمية بادينغتون
غرين ،يرجى التأكد من قضاء بعض الوقت في الفصول الدراسية خاصتهم ،كل واحد على
حدة .وفضال عن مشاهدة الروتين الصباحي ،يرجى أن تكونوا على استعداد للمشاركة في
األنشطة مع أطفالك! فقد يتوجب عليكم المشاركة في درس الصوتيات ،أو تصحيح الواجبات

معرض الكتاب
وهذا تذكير آخر أنه اعتبا ار من يوم االثنين الموافق  91أكتوبر وحتى يوم الجمعة الموافق .8
أكتوبر ،وذلك من الساعة  ...8حتى  .088ظهرا ،سيكون هناك معرض الكتاب في
المكتبة .نحثكم على الحضور جنبا إلى جنب مع أطفالكم لشراء كتاب أو لمجرد القراءة.

الحضور
شك ار لجميع األطفال الذين لم يفوتوا ثانية من وقتهم للتعلم منذ فتح المدرسة أبوابها يوم
األربعاء  1سبتمبر .شك ار ألولياء األمور ومقدمي الرعاية على دعمهم لتحقيق هذه البداية
الممتازة لهذا العام الدراسي .و نقول أحسنتم صنعا لطالب السنة  .في النكشاير ونيرسري
وساوثبانك لتحقيقهم نسبة حضور رائعة .لقد استفاد جميع الطالب تقريبا من جميع الدروس
حتى اآلن.

المنزلية أو القيام بممارسة بعض الكتابة اليدوية جنبا إلى جنب مع طفلك!

تطبيق تايمتيبلز روكستارز
وفي العام الماضي تركت لنا سونيكا بكار ،قائدة مادة الرياضيات لدينا ،رسالة بإطالقها تايم
تيبلز روكستارز (تطبيق الجداول الزمنية) ومنذ ذلك الحين تحسنت طالقة العديد من األطفال
من خالل الممارسة اليومية على االنترنت في المنزل والمدرسة .ولدعم الطالقة بوسيلة أكثر
مالءمة للتعلم ،نود أن نجعل إصدار التطبيق متاح لكم بحيث يتمكن األطفال من الممارسة
على األجهزة اللوحية (التابلت) والهواتف المحمولة .وبالنسبة لتكلفة الدخول إلى نموذج واحد،
سيكلف الدخول لمدة عامين  08جنيها استرلينيا .وكان دومينيكو دي روزا ،والد الطالب
جينيف ار لودو في السنة  ،.قد قدم اقتراحا رائعا مضمونه أنه إذا ساهم جميع اآلباء  /مقدمي
الرعاية بما قدره  88بنس ،يمكننا شراء التطبيق لجميع األطفال في المنزل لكي يستفيدوا من

هذه الخدمة .يمكنكم إيجاد صندوق جمع الرسوم الموسوم خارج نافذة المكتب الرئيسي .يرجى

التكرم بالمساهمة لمساعدة أطفالنا على التعلم.
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سرطان الذدي
ال تنسوا تشجيع أطفالكم على ارتداء اكسسوار وردي يوم الجمعة
الموافق  .8أكتوبر لجمع األموال لصالح سرطان الثدي .إذا كنتم

ترغبون في دعم هذه القضية يرجى إحضار  £ 9.88وتسليمها إلى
معلم الصف ،وسيتم التبرع بهذا المبلغ لرعاية سرطان الثدي.

