النشرة اإلخبارية الثانية
الجمعة  15سبتمبر

أكاديمية آرك بادينغتون جرين
االبتدائية
 Crompton St Westminster London W2 1NDهاتف 020 7641 4122
info@arkpaddingtongreen.org arkpaddingtongreen.org

الموعد

مجموعة كل صف
االستقبال
التمريض
 2.30حتى
الصف السادس
حتى  4.00عصرً ا
الصف الثالث
الصف األول

التاريخ
الثالثاء  19سبتمبر
األربعاء  20سبتمبر
الخميس  21سبتمبر
الجمعة  22سبتمبر
الثالثاء  26سبتمبر

هذه تعد المواعيد المستقبلية للدورة الثانية .يُرجى كتابة هذه المواعيد في
مدونتك بحيث يتسنى لك اتخاذ التدابير الالزمة للحضور.
مجموعة كل صف

االستقبال

برنامج "نيتشر هود"
للعناية بالبيئة لألحياء

الصف السادس
الصف الرابع
الصف الخامس
التمريض
الصف الثاني
الصف الثالث
الصف األول

بفضل الجهود المذهلة التي بذلتها معلمتنا لمادة البيئة صوفيا إيوانو ،فقد
تمكنا من الحصول على مزيد من التمويل من مجلس مدينة وست منيستر
عن طريق برنامج حراس األحياء ،وهو البرنامج المعني بتوفير الفرص
التي تفيد أحياء شارع الكنيسة .وهذا يعني أن صوفيا سوف تتولى إدارة
ورش عمل الزراعة واإلنبات لهذا الفصل الدراسي.
 نادي اإلفطار لنيتشر هود يقام صباح كل ثالثاء
 النادي بعد المدرسي لنيتشر هود يقام بعد الظهر من كل ثالثاء
 ورش العمل لآلباء ومقدمي الرعاية مرتان شهريًا كل ثالثاء
 ورش الفصول تدور حول الطبيعة  -كل ثالثاء

الموعد

2.30
حتى 3.30
عصرً ا

التاريخ
الثالثاء  7نوفمبر
األربعاء  8نوفمبر
الخميس  9نوفمبر
الجمعة  10نوفمبر
الثالثاء  14نوفمبر
األربعاء  15نوفمبر
الخميس  16نوفمبر
الجمعة  17نوفمبر

متطوعو إكسبيديا

يمكنك البحث عن مزيد من مستجدات النشرة اإلخبارية حول موعد بدء
هذه األندية وغيرها.

ورش عمل التعلم المنزلي
وجلسات التعرف على العشاء!
شكرً ا على هذا اإلقبال المبهر الذي شهدناه هذا األسبوع على ورش عمل
التعلم المنزلي للصفوف الثاني والرابع والخامس .نشكركم على المشاركة
الممتازة واألطباق الشهية الرائعة التي أحضرتموها في جلسة التعارف
على العشاء .يُرجى تذكر أنه يتوقع حضور أحد أفرد األسرة أو أحد
مقدمي الرعاية للطفل حتى يشعر كل طفل بأنه يتلقى الدعم من أسرته
وأن يلبي التوقعات بنجاح في نصف هذا الفصل الدراسي .إن أطفالنا
يشعرون بالفخر للغاية حين يجلسون مع أسرهم ويمنحون فرصة
الحضور بشكل مرموق في هذه الفعاليات ،وهذا ملحوظ للغاية حين
يضطر طفل للمشاركة دون أي فرد من أفراد أسرته لدعمه .إننا نقيم هذه
الفعاليات من أجل مواصلة إطالعكم حول الممارسة الجيدة جنبًا إلى جنب
مع هذه النشرة األسبوعية .وهذه هي مواعيد ورش العمل المتبقية في
الدورة األولى.

نود أن نستغل تلك الفرصة لتوجيه خالص شكرنا لفريق المتطوعين الذين
ً
طويال في مدرستنا يوم الثالثاء  5سبتمبر من أجل تحويل
أمضوا يومًا
تربتنا لتبدو جميلة بعد اإلجازة الصيفية الطويلة والتي شهدت فيها كثيرً ا من
نمو النباتات .لقد أدى متطوعو إكسبيديا الذين حضروا "يوم الرعاية في
ً
ً
وشامال من خالل عمل
عمال رائعًا واستثنائيًا
آرك بادينغتون جرين"
التعشيب والتقليم والحصاد وتقليب التربة ووضع السماد والتأكد من أن
المناطق الخضراء لدينا آمنة لتالميذنا للعودة إلى المدرسة .ونحن ممتنون
للغاية على الوقت والجهد اللذين منحونا إياهم لمساعدتنا في االعتناء
بمدرستنا.
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