المدرسة مغلقة
هذه رسالة تذكيرية لجميع العائالت بأن المدرسة ستغلق أبوابها يوم الجمعة
الموافق  8ديسمبر نظرً ا لوجود يوم تدريبي .تعاود المدرسة فتح أبوابها
كالمعتاد يوم االثنين الموافق  11ديسمبر حتى يوم األربعاء الموافق 02
ديسمبر .يرجى الحصول على بطاقة تواريخ الفصل الدراسي من المكتب
ً
فضال عن أيام
للتعرف على جميع التواريخ التي ستغلق المدرسة فيها أبوابها،
اإلجازات.

معرض الكتاب
تزام ًنا مع إجازات أعياد
الكريسماس ،سيكون هناك معرض
كتاب آخر من االثنين  11ديسمبر
حتى الجمعة  11ديسمبر .يرجى
االستفادة من هذه الفرصة
واالطال على مجموعة الكتب
القيمة واالستمتا بموسم اإلجازة
في القراءة مع األطفال .فمن المهم
للغاية حفاظ األطفال على عادة
القراءة أثناء اإلجازات حتى ال
ينسون ما زرعناه فيهم من عادات،
وحتى ال تتأخر ملكة القراءة
عندهم.

احتفالية
الغناء
نتطلع إلى رؤيتكم في
األغاني
عرض
االحتفالية السنوي يوم
الثالثاء الموافق 11
ديسمبر في تمام الساعة
 03:2مساءً .سوف يشترك جميع التالميذ بد ًء من الحضانة وحتى الصف
السادس في أداء األغاني االحتفالية الشهيرة أمام العائالت ،ومن ثم نتطلع إلى
حضوركم! سوف يتخلل العرض تقديم الفطائر الشهية والشاي والقهوة .في
انتظاركم لالستمتا ببعض األغاني الجميلة بقيادة الموهوبة لورين تود.

نادي الرقص الجديد
تحدونا الحماسة لنعلن عن بدء أنشطة نادي
الرقص الجديد
مطلع العام الجديد .عرضت السيدة سميث
إدارة هذا النادي مشكورة على ذلك ،حيث
طالب الكثير من الطالب بوجود مثل هذا
النادي .يفتح النادي أبوابه لتالميذ الصفين
الثالث والرابع وذلك في يوم الخميس .نظرً ا
لتوفر  11مكا ًنا فقط وجميعها مجانية ،يجب
تقديم طلبات االشتراك المستوفاة إلى المكتب المختص بالمدرسة في أقرب وقت
ممكن .تابعوا عن كثب بطاقات االلتحاق عقب العودة من إجازة فصل الشتاء.

يوم التطو العائلي

معرض الشتاء في أكاديمية كنج سولومون
ال تفوتوا هذه الفرصة الرائعة لقضاء بعض الوقت في أكاديمية كنج سولومون
والتعرف على هذا المجتمع واالستمتا بوقتكم! تبدأ االحتفالية اليوم الساعة 4
عصرً ا وتشمل مغارة سانتا وقلعة القفز والوشم الالمع ورسومات الحناء
والخطوط العربية ومجموعة شهية من األطعمة والمشروبات وغير ذلك الكثير
والكثير!

بعد طول انتظار ،سوف تترأس صوفيا
أيوانو ،معلمة البيئة ،جولة رائعة نقضي
فيها بعض الوقت بالخارج لالستمتا
بأنشطة فصل الخريف وتشمل االعتناء
بالنباتات والكائنات الموجودة داخل أسوار
المدرسة .وتتطلع السيدة صوفيا إلى
انضمام العائالت في ختام مشروعها
الممول بالكامل تحت اسم "النمو مع
الطبيعة".

