الدورة الخامسة من ورش العمل المنزلية

تعلم
العائلة

خالل األسبوع الذي يبدأ يوم االثنين الموافق
 26فبراير ،سنبدأ الدورة الجديدة لورش
العمل المنزلية .بخالف مادتي القراءة
والرياضيات ،سوف نتناول أيضًا الصحة الفموية ،وذلك ردًا
على البيانات التي صدرت من خدمات هيئة الصحة الوطنية
( )NHSفي ويستمنستر.
بعد أن جربتم اختبار الطالقة في عدد الكلمات خالل الدقيقة
الواحدة ،نتمنى أن تكونوا قد حددتم وقتًا لتطوير سرعة وإتقان
طفلكم للقراءة ،خاصة إذا لم يحقق الطفل المعدل المتوقع وهو
 100كلمة في الدقيقة .كذلك ،فقد كنت تحملون مالحظاتكم في
المنزل بخصوص مرحلة الحضانة واالستقبال ،ومن ثم كونوا
على استعداد لمشاركة مالحظتكم المفضلة.
إن دعمكم المستمر يسمح لنا بالحفاظ على مستوى رائع من
التواصل مع المجتمع ،وإطالعكم على آخر المستجدات على
صعيد المعلومات وبيانات األداء .في هذه الورشة ،ستتلقون آخر
ً
فضال عن متوسط نتائج اختبار الهجاء
نتائج القواعد والحساب
لمنتصف النصف األول من العام الدراسي .نتطلع إلى التعلم
معكم مجددًا في التواريخ المحددة أدناه .يرجى إدراج هذه
التواريخ في المفكرة حتى يمكنكم التخطيط سلفًا لمساعدة ودعم
طفلكم.
اليوم
االثنين  26فبراير
الثالثاء  27فبراير
األربعاء  28فبراير
الخميس  1مارس
الجمعة  2مارس
االثنين  5مارس
الثالثاء  6مارس
األربعاء  7مارس

الوقت
2:50 – 1:50
3:30 – 2:15
3:30 – 2:15
3:30 – 2:15
3:30 – 2:15
2:50 – 1:50
3:30 – 2:15
3:30 – 2:15

الصف
الحضانة
السنة األولى
السنة السادسة
السنة الخامسة
السنة الثالثة
االستقبال
السنة الثانية
السنة الرابعة

لالطالع على االجتماع اليومي حول مادة الرياضيات .خالل هذا
الوقت مارس األطفال مهاراتهم األساسية في الرياضيات من
خالل غناء عدد من المقطوعات واألغنيات الخاصة بمادة
الرياضيات ،جنبًا إلى جنب مع تلخيص ما درسوه سريعًا .وفي
يوم الثالثاء  20فبراير سنفتح أبواب المدرسة مجددًا وندعوكم
لالنضمام إلينا من  8:45صباحًا حتى  9:15صباحًا .هذه المرة،
ستشاهدون دروس الصوتيات في الحضانة واالستقبال والصف
األول ،وكذلك "اقرأ لتنجح" في الصفوف من الثاني إلى السادس.
وقد كان عدد الزائرين منتصف الفصل الدراسي الماضي أقل من
منتصف الفصل الدراسي الذي سبقه ،ومن ثم نتمنى منكم
االنضمام إلينا في هذه المناسبة لمدة  30دقيقة للتعرف على
بعض األفكار حول كيفية دعم الطفل في القراءة والمواد التي
تحتاج إلى تحسين .إذا أردتم االنضمام إلينا ،يرجى االنتظار في
الفناء حتى الساعة  8:45صباحً ا ثم التوجه إلى فصول األطفال.
إذا كان لديك أكثر من طفل في المدرسة ،وزع وقتك بين
األطفال .يرجى االستعداد لالشتراك في بعض األنشطة مع
األطفال ،حتى يشعروا بقيمة ما يقومون به .وفي هذه المناسبة،
ستشتركون في ممارسة األصوات ونطق الكلمات الجديدة
عال! نتطلع إلى اهتمامكم بمتابعة أنشطة
والقراءة بصوت ٍ
الفصول.
رسومات توضيحية لدب بادنجتون

من الرسومات التي تفضلها مريم رحيم ،بقلم
فهد بالصف الثالث.
الفعاليات القادمة:
الجمعة  9فبراير3:30 ،

المدرسة المفتوحة
قمنا في منتصف الفصل الدراسي الماضي بفتح أبواب المدرسة
أمام أولياء األمور ومقدمي الرعاية لزيارة الفصول بداية اليوم

االثنين  19فبراير8:15 ،
الثالثاء  20فبراير9:15 - 8:45 ،

آخر يوم في المدرسة قبل إجازة
منتصف الفصل الدراسي في فبراير
أول يوم في المدرسة عقب إجازة
منتصف الفصل الدراسي في فبراير
فعالية مدرسية مفتوحة

