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الموظفون المغادرون
في اليوم األخير من الفصل الدراسي ،نقول ودا ًعا حزي ًنا لكن حارا للغاية
لعدد من الموظفين المميزين الذين أظهروا جميعً ا التزامًا مطل ًقا نحو
المدرسة على مدار السنوات الماضية ،وكانوا مؤخراً جزءًا مهمًا من
نقلتها من بادينغتون غرين إلى آرك بادينغتون غرين .نحن ممتنون جداً
لهم حيث أظهروا تفانيًا تامًا للتطور السريع للمدرسة ونتمنى لهم ً
حظا
أفضل في المرحلة التالية من حياتهم ومهنهم.
سندس أسعد ،وتعمل مساعدة التعليم والتعلم في
بادينغتون غرين لمدة  19عاماً ،ستغادرنا لقضاء
وقت أكثر مع عائلتها في المملكة المتحدة والواليات
المتحدة .لعبت سندس دورً ا محوريًا في بناء
العالقات مع عائالت وأصدقاء بادينغتون غرين على
مدى األعوام العديدة  -مما ساعدهم على االستقرار
في مجتمعنا بسرعة من خالل مهاراتها اإلضافية
الممتازة كمترجمة .ومما ال شك فيه أن رحيلها
سيكون بمثابة صدمة للعديد من عائالتنا ،الذين
يعرفونها جيداً ،لذلك نأمل أن تنضموا إلينا ومنحها وداعًا داف ًئا ومحبًا.

إيان غريغوري ،والذي كان متخصصا ناجحً ا
جدا في مجاله وهو مادة الرياضيات للسنة
السادسة في السنوات األخيرة ،اشترى منزله
األول ويتطلع للسفر لوقت أقصر إلى عمله من
المنزل ،ومتشوق لخوض تحديات جديدة في
إحدى المدارس في إنفيلد .األهم من ذلك،
اختصار وقت السفر سيعني أنه يسستطيع
قضاء وقت أكثر مع ابنه أوسكار ،الذي سيبلغ
من العمر عاما كامال هذا الشهر!
ستنتقل أليس ماثيوز أبعد من ذلك إلى مدينة
تونبريدج ويلز حيث ستتزوج هذا الصيف وستظل
في تعليم مرحلة السنة األولى ،حيث ستبدأ في
مدرسة افتتحت حديثا .نتطلع إلى سماع األخبار
حول تطورها كقائدة مع ناظر المدرسة الجديد،
الذي يعمل حاليا معها للتحضير لدور قيادي في
المستقبل.
سيفتقد األطفال وفريق الموظفين آدم أوورمان،
وهو مساعد التعليم والتعلم في المرحلة الرئيسية
الثانية ،كثيرا جدا بسبب صفتي المرونة والحلم
الرائعتين عنده .وقد قام بتدريس مادة  PEللعديد
من األطفال هذا العام ،ووصفه محمد كي من العام
الثالث بكل حب بـ "الدب المحبوب" .نأمل أن يتابع
آدم مسيرته المهنية ليصبح معلما ً في المستقبل
القريب.

انتقلت لورين تود ،الخبيرة الموسيقية ومعلمة
مرحلة السنة الرابعة ،إلى منزل جديد ،إلى
الجنوب أكثر في جنوب لندن ،وستدرس مرحلة
السنة الخامسة في مدرسة جديدة ،وهي قريبة ج ًدا
من منزلها حيث سيمكنها تحقيق رغبتها في
الذهاب للعمل بالدراجة كل يوم .نحن ممتنون جدا
للعامين اللذين خصصتهما لمساعدة مدرستنا على
التطور لتصبح مدرسة آرك وللتجارب الموسيقية
الرائعة التي قدمتها ورتبتها ألطفالنا.
هيلين هوثورن  ،مساعدة التعليم والتعلم في مرحلة
الحضانة ،لن تنتقل إلى مكان آخر في إنجلترا ،لكن إلى
زامبيا في أفريقيا .ستنتقل هي وعائلتها في نوفمبر من
هذا العام! سيواصل كل من هيلين وكريس التزامهما
المذهل تجاه المجتمعات الجديدة التي سيعيشان ويعمالن
فيها .وسنفتقد الذوق اإلبداعي الذي تتمتع به هيلين
والطاقة الالفتة والقدرة على التكيف التي تجلبها للعمل
في بيئة مدرسية.

وأخيراً ،سينتقل عبدهللا مقدم ،الذي التحق
بالمدرسة هذا العام نهاية شهر يناير ،للعيش
بالقرب من مدرسته الجديدة في هارو .لقد كان
عبد هللا إضافة رائعة لفريق المدرسة ،ونحن
ممتنون للغاية له حيث كان نموذجا رائعا في
تغطية مرحلة األمومة عن سونيكا بكار.
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في حين سيكون هناك بال شك الكثير من دموع الحزن خالل األسابيع
المتبقية من الفصل ،وخاصة عندما نقول ودا ًعا لهؤالء الموظفين في
اليوم األخير من الفصل الدراسي ،فإننا متحمسون أيضً ا لإلعالن عن
الفصول والموظفين الجدد للعام الدراسي .2019-2018
يرجى قلب الصفحة

في يوم الثالثاء  10يوليو ،سيقابل األطفال المعلمين الجدد ألخذ درس واحد.
نحن واثقون بأنهم سيكونون متحمسين مثل المعلمين تماما لقضاء بعض الوقت
معًا ،استعدا ًدا لشهر سبتمبر .يُرجى الترحيب بحرارة بـ سارة ليني ،التي
انضمت فريق المدرسة قادمة من أكاديمية الملك سليمان ،وسكيستي أنوزيتي،
التي ستدرس في مرحلة السنة الخامسة ،وفايبي ماثيوز ،التي ستعود إلى
المدرسة مجددا ،ولكن هذه المرة كمساعدة للمدير .يسعدنا أن نرحب بها مرة
أخرى في فريق المدرسة.
على مدار األسبوعين القادمين ،يرجى انتهاز الفرصة لتقديم أنفسكم إلى
المعلمين الجديد ألطفالكم ،فهم يتطلعون لبناء عالقات مع العائالت الجديدة
والقديمة!
سكايست انوزيت

فويب ماثيوز

سارة ليني

حفل توزيع الجوائز
يوم األربعاء  11يوليو ،سنستضيف حفل توزيع الجوائز الرابع عند الساعة
 4:00مسا ًء لتكريم أطفال مختارين ووالديهم .في حال تم اختيار طفلك الستالم
جائزة ،ستتلقى رسالة هذا اليوم تدعوك لمشاركتنا في هذا الحدث المميز .اختار
المعلمون وموظفو الدعم هذا األسبوع الفائزين بعناية للحصول على الجوائز
التالية:

 Pللمثابرة  Perseveranceوتعني
(نحن ال نستسلم أبداً .نحن نصنع
خيارات إيجابية).
 Aللطموح  Aspireوتعني (نحن
نطمح للتحسن .نشعر بالفخر بأنفسنا)
 Wللعمل معا Work Together
وتعني (معا ،نتعلم بشكل أفضل .كلنا
يظهر التأدب واحترام)
نتطلع لالحتفال بإنجازات أطفالنا معكم
األسبوع المقبل.
أصوات الصيف
يوم الجمعة  13يوليو ،سنحتفل بالتطور الحاصل في الموسيقى هذا العام من
خالل اجتماع أصوات الصيف المميز والذي سيتضمن األغاني واآلالت
الوترية .سيشارك األطفال من مرحلة الحضانة حتى السنة الخامسة ،نرحب
بانضمام جميع العائالت إلينا من الساعة  3:00بعد الظهر ،وسينتهي الحدث
الساعة  3:30بعد الظهر ،هل يمكنكم رجا ًء دعم أطفالك للتدرب على الغناء.
سنقوم جميعا ً بأداء أغنية " "Wonderلـ ايميلي ساندي ،ويمكنكم تحميلها من
خالل تطبيق  itunesأو البحث عنها من خالل  . Youtubeونضع بين
أيديكم كلمات األغنية من اآلنسة تود حتى تتمكنوا من حفظها عن ظهر قلب.
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أغنية " "Wonderلـ ايميلي ساندي
أي كان بيت ذا نايت ،ايم نت افريد اوف ثندر،
ايم فل اوف اليت ،ايم فل اوف وندر.
وه ،اوه ،أي اينت فولنغ اندر،
وه ،اوه ،ايم فل اوف وندر.
ذو أور فيت مايت أيك ،ذا وولد از ابون اور شولدرز،
نو ويه وي جوين بريك ،كوز وي او فل اوف وندر.
وه ،اوه ،أي اينت فولنغ اندر،
وه ،اوه ،ايم فل اوف وندر.
ذس اليت از كونتاجس ،جو ،جو تل يور نيبرز،
جست ريتش اوت اند باس ات اون ،او ياه)x3( ،
ذس اليت از كونتاجس ،جو ،جو تل يور نيبرز،
جست ريتش اوت اند باس ات اون ،او ياه،
وه ،اوه ،أي اينت فولنغ اندر،
وه ،اوه ،ايم فل اوف وندر.
ون ايفري ثينغ فيلز رونغ ،اند داركنس فولز ابون يا،
جست سينغ ألونغ ،ذس از أمسج فروم كابانا.
اف يور هارت تيرنز بلو ،أي وانت يو تو ريممبر،
ذس سونغ از فور يو ،آند آر فل اوف وندر.
وه ،اوه ،أي اينت فولنغ اندر ،وه ،اوه ،ايم فل اوف وندر.
()x2
يوم الثقافة الفرنسية
ستقام فعالية مثير متعلقة بفرنسا ومليء باألنشطة
لكل من األطفال دون سن الخامسة واألطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  5و  12سنة في
مكتبة كنيسة تشرش ستريت يوم األربعاء 11
يوليو ،في األسبوع المقبل .ستبدأ الفعالية بجلسة
"الفرنسية الخاصة لألطفال دون سن الخامسة" والتي سيقدمها المعهد الفرنسي،
وتليها لعبة البحث عن الكنز الحيوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-5
سنة ،مع وجود هدايا وجوائز من ضمنها كتب بالفرنسية ،فضال عن بيع الكتب
بالفرنسية على مدار اليوم .الفعالية مفتوحة للجميع .ال داع للحجز.

الجمعة  6يوليو
األربعاء  11يوليو
الخميس  12يوليو
الجمعة  13يوليو
االثنين  16يوليو
الجمعة  20يوليو
االثنين  10سبتمبر

تواريخ مهمة
إغالق المدرسة لتدريب المعلمين
أمسية الجوائز
يوم الرياضة
 3بعد الظهر – عرض أصوات الصيف
 4.30بعد الظهر – أعمال السنة 6
آخر يوم في المدرسة – نهاية السنة
ارسال تقارير الطالب للبيت
أول يوم في المدرسة بعد  51يوم إجازة .ال
تضيعوا أول يوم عند العودة من اإلجازة

