الحفالت الرئيسية
ُن َذكِركم بدعوة تالميذ الصف الرابع والخامس والسادس لحضور الحفل الرئيسي ألنهم كانوا
بمثابة مصدر "إلهام" للتالميذ اآلخرين في  20مناسبة على األقل في منتصف هذا الفصل
الدراسي .وسيسمح لهم بارتداء مالبسهم الخاصة طوال اليوم لالحتفال بهم.

الحفلة الرئيسية لتالميذ الصف الثالث
والرابع
الحفلة الرئيسية لتالميذ الصف األول
والثاني
الحفلة الرئيسية لتالميذ الصف الخامس
والسادس

الثالثاء الموافق  12ديسمبر
األربعاء الموافق  13ديسمبر
الخميس الموافق  14ديسمبر

المدرسة المفتوحة
في النصف األخير من منتصف العام الدراسي ،فتحنا
الفصول الدراسية لآلباء ومقدمي الرعاية لزيارتها في
بداية اليوم ليتسنى لهم معرفة الروتين الصباحي وفهم
قيمة هذا الوقت االضافي في تعزيز تقدم األطفال .ولقد
ً
ممتازا ونأمل أن يساعدكم ذلك في فهم
كان إقبال الزوار
واستيعاب بعض االستراتيجيات الجديدة التي كنا
نستخدمها منذ أن أصبحنا أكاديمية .وفي يوم االثنين
الموافق  18ديسمبر ،سنفتح المدرسة مرة أخرى لدعوتكم لالنضمام إلينا من الساعة
 8:45إلى الساعة  9:15صباحً ا .وسيتسنى لكم ،خالل هذا الوقت ،متابعة اجتماعنا
اليومي بشأن الرياضيات ،حيث يمارس األطفال مهاراتهم األساسية في الرياضيات من
خالل غناء األغاني واألناشيد المختلفة المتعلقة بالرياضيات ،إلى جانب تلخيص ما تم
تعلمه مسب ًقا بطريقة سلسة.
إذا كنت ترغب في االنضمام إلينا ،يرجى االنتظار في الردهة حتى الساعة 8:45
صباحً ا ،ثم االنضمام إلى الفصل الدراسي لطفلك لمدة  30دقيقة .وإذا كان لديك أكثر
من طفل واحد في مدرسة بادنجتون جرين ،يرجى التأكد من قضاء بعض الوقت في
الفصول الدراسية لكل منهم .ويرجى أن تكون مستع ًدا للمشاركة في األنشطة مع
أطفالك .فقد تضطر إلى الغناء!

ً
جزيال
شكرً ا
نتوجه بالشكر إلى السيدة مها حسين حسني على منحها هذه النجمة الجميلة لنا وإضافة
بعض ُحلي عيد الميالد الجديدة إلى شجرتنا الموجودة في ردهة المدرسة.

الفعاليات القادمة:
يوم الجمعة الموافق 15
ديسمبر
الثالثاء الموافق  19ديسمبر
األربعاء الموافق  20ديسمبر
األربعاء الموافق  3يناير

غداء عيد الميالد للتالميذ
احتفالية الغناء مع اآلباء ومقدمي الرعاية
اليوم األخير قبل اإلجازة
الساعة  ،3.00حفالت عيد الميالد – يُرحب بحضور اآلباء
ومقدمي الرعاية
اليوم األول من المدرسة في عام 2018

رحلة تالميذ السنة الخامسة إلى موقع سايرس
كروفت
ذهب تالميذ السنة الخامسة ،في األسبوع الماضي ،في رحلة امتدت لمدة ثالثة أيام
وليلتين .وهذه هي الرحلة األولى لمدرسة بادنجتون جرين منذ  5سنوات! وحققت هذه
ً
هائال وكانت مشاركة األطفال في كل نشاط وسلوك طوال الثالث أيام
التجربة نجاحً ا
استثنائية .فقد كنا سعداء للغاية بمدى إجادتهم لعملهم مع شركائهم ودعمهم لهم
ً
وإجماال ،تم منح  57شهادة "اإلنجاز األكبر اليوم" خالل هذه
وتشجيعهم في كل مهمة.
المدة ،وهو ما يمثل مؤشرً ا رائعًا على مدى الفخر الذي كنا نشعر به تجاه إنجازاتهم.
وقد شهدت السيدة موير والسيد أوغورمان والسيدة ديكس ،جنبًا إلى جنب مع جميع
األطفال ،العديد من األنشطة التي ال تنسى بما في ذلك الكشافة والتعقب مع عصب
العينين وريادة الكهوف وتسلق الصخور وبناء المالجئ وتحدي تسلق األشجار بالحبال
في أزواج أو في مجموعات .وكانت األنشطة المفضلة بالنسبة للسيدة ديكس هي المشي
ً
ليال والغناء أثناء مضغ حلوى الخطمي المحمصة الشهية حول نار المخيم .فإذا كان
طفلك بالسنة الرابعة حاليًا ،برجاء إعداده من اآلن لرحلة العام المقبل من خالل التأكد
من قدرته على ترتيب فراشه وربط حذائه! فقد فوجئنا بوجود عدد من التالميذ لم
يتعلموا هذه المهارات المفيدة بعد ،ولكنهم بالتأكيد تدربوا على ذلك كثيرً ا في هذه الرحلة


