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حفالت القمة

تهانينا للعديد من األطفال الذين نجحوا في تحدي القمة من خالل تمكنهم من "إلهام

ورش عمل التعلم البيتي

اآلخرين" والحصول على ختم القمة في كراسة القراءة لمدة لم تقل عن  20يوما خالل هذا الدورة القادمة من ورش عمل التعلم المنزلي تقترب بسرعة! يرجى وضع على هذه التواريخ
النصف األول من الفصل الدراسي .لقد حضروا جميعا حفالت القمة هذا األسبوع

واألوقات في دفتر اليوميات الخاصة بك لكي ال تفوت الفرصة في الحصول على أحدث

واستمتعوا بكثير من المرح! في النصف الثاني من الفصل الدراسي ،سيظل هذا التحدي

معلومات األداء لطفلك ولتعلم استراتيجيات جديدة.

قائما لتحقيق  20ختم ،لذلك نأمل بأن يعمل المزيد من األطفال بجد إللهام اآلخرين
باستمرار وبشكل منتظم وأن يداوموا على حضور حفالت القمة.
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تهانينا لـ ضياء إتش و ريبيكا إتش ،الطالب في السنة  ،5وهم
أول األطفال هذا العام الدراسي الذين أثبتوا قدرتهم على استخدام

كل الشكر لـ  59من أولياء األمور ومقدمي الرعاية (وهم يمثلون
اليوم المفتوح لمراقبة الروتين الصباحي من الساعة  8.20صباحا .كان رائعا أن نراكم
تشاركوننا في تمارين الكتابة اليدوية والصوتيات وفي دعم أطفالكم .ترقبوا الفرصة القادمة
من اليوم المفتوح لمراقبة والمشاركة في حصة الرياضيات.

جمع األموال لمرض القلب
رسالة من دانيا إي و جمانة إس ،طالب السنة  6في فصل برايتون:
تكريما لموضوعنا عن الدورة الدموية البشرية في السنة  ،6نود أن
تستضيف نشاطا لبيع الفاكهة .ستذهب األموال لصالح مؤسسة القلب البريطانية (برتش
هارت فاونديشن) ،لمساعدة كل من يعانون من أمراض القلب .نطلب منكم اإلتيان ببعض
السلع الصحية للمشاركة مثل كباب الفواكه ،سلطة السندويشات وعصير الفاكهة .يرجى
تسليم األطعمة الساعة  3:15مساء ،حيث سيعقد هذا الحدث يوم الثالثاء  31أكتوبر
(اليوم األول بعد العطلة).
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رخصة القلم

اليوم المفتوح
 ٪48من عائالت الطالب) الذين انضموا إلينا أمس للمشاركة في

الوقت

التاريخ
اإلثنين  6نوفمبر
الثالثاء  7نوفمبر
األربعاء  8نوفمبر
الخميس  9نوفمبر
الجمعة  10نوفمبر
اإلثنين  13نوفمبر
الثالثاء  14نوفمبر
األربعاء  15نوفمبر

قلم أسود في الدروس بدال من قلم رصاص .وقدموا كراسات
اللغة اإلنجليزية ،والقراءة ،والرياضيات ،والعلوم اإلنسانية ،والعلوم ،وسجل القراءة المنزلية،
والكتابة اليدوية ،والرسم ،والعمل البيتي ،إلى كاتارين ديكس للمراجعة .وقد أظهرت جميع
الكتب ،وعلى نحو دائم ،أداء سلسا ومرتبا للخط اليدوي وأنجزت بشكل جيد ،مما يعني
أنها استوفت المعايير لمنح ترخيص القلم .تهانينا ريبيكا وضياء! نأمل أن يلهم ذلك عددا
أكبر من األطفال ليكون لهم نفس المستوى الرفيع من األداء.

تواريخ العطلة

اليوم ،الجمعة  20أكتوبر ،هو اليوم األخير من المدرسة قبل عطلة نصف الفصل.
ستستمر العطلة لمدة  10أيام ،ومن المتوقع أن يعود جميع األطفال إلى المدرسة يوم
الثالثاء 31 ،أكتوبر الساعة ،الساعة  8.20صباحا .نذكركم بأن األسر ال تستطيع
إخراج األطفال من التعليم لظروف استثنائية دون التواصل مع المدرسة واستكمال استمارة
الطلب مقدما .سيكون التعامل مع جميع حاالت الغياب في أي جانب من أيام العطلة
على أنها غير مصرح بها ويمكن أن تؤدي إلى إشعارات جزائية من مجلس مدينة
وستمنستر ما لم يتم تلقي أدلة مقنعة مع استمارة الطلب المقدمة مسبقا.
يرجى قلب الصفحة لمعرفة المزيد عن ورش العمل المثيرة االهتمام والمتنامية ،المسماة
"نايتشرهود فور أور نيبرهود" ،التي ستقدم لآلباء  /مقدمي الرعاية خالل نصف الفصل
الدراسي المقبل.
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