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الحضور بنسبة %100

ً
إنجازا جي ًدا بدء من الحضانة حتى السنة
لقد حقق  113طفال
السادسة حيث كانت نسبة حضورهم  %100في الفصل
الدراسي األول من عام 2018؛ والذي يبدأ من  2018/1/4إلى
 .2018/2/9ولذا تم منحهم شارات الحضور بنسبة  %100في
االجتماع الذي عُقد اليوم .ارتدوا شاراتكم بكل فخر!
الحضانة :أركين آي وسليمان آي ويارا آي ومحمد آي وعلى إي وهارون آي
ومحمد آر بي وآيسا آي واي آر
االستقبال :لؤي آي كاي وأدهم آي وعيسى آي وراكان آي وأليكس دي وأسيل إي
وعمران تي آيي وأمير آيي وفرح إم ورافائيال إم وصوفيا
السنة األولى :خليفة آي وجميل آي ونينا دي ومحمد كاي وسارة كاي وأرمين إم
وسما آر وشايما واي آر وسيلين واي
السنة الثانية :مصطفى آي ونعيمة آي وعمران آي جاي وأحمد آي إم وريان آي
وريناد آي وجينفيرا دي آر ولودوفيكو دي آر وأمين إي وأمينة اتش ونابا آيي
وفريدة آيي ومحمد آيي وهاجر جاي ومروة إم وحمزة آر.
السنة الثالثة :ديما آي وصفية آي وتانيشا بي وبليرينا دي وعباس آيي وآدم تي آي
تي وباتريك إم وأحمد آي إم أتش وآنا إم وماريا أو ورهف آر وفهد إس
السنة الرابعة :شهد آي وآية آي وسمية آي وساجا آي ومايسون أتش بي وتيودور
دي وكنزة إل أتش وعبد الرحيم إريش وسهر أتش وأشرف إف إم وهاريس إم
وروميسار إل كاي إن وحال دابليو.
السنة الخامسة :باروان آي وباروار آي وخديجة آي وسلطان آي ورانيا بي
وضياء أتش وليكسي أتش بي وكايليه سي وليزا أتش وديا أتش وريبكا أتش وعلى
أتش ومحسن جاي ونادر إل ونهايال إل كاي إن وإميلي بي ومروة إس
السنة السادسة :هديل آي ودانيا إي وكرزان كاي وعبد الرازق إم وسارة إم
وأدريانا أتش إم وجومانا إس وهاله آي كاي وجومانا أي إل إم ونور الدين إل إف
وسارة أتش وعمار تي آيي تي وأحمد جاي وسارة جاي وأكرم كاي ومحمد آي
كاي وسردار كاي وخديجة إس وليدا إس.
يشكل هؤالء التالميذ نسبة  %46من عدد التالميذ في المدرسة وأتوا إلى المدرسة
كل يوم لمدة  27يومًا ولم يتغيبوا عن أي فصل تعليمي .إذا لم يحصل طفلك علی
شارة اليوم ،يرجى بذل مزي ًدا من المجهود لضمان حضورهم إلى المدرسة بانتظام
من اآلن فصاع ًدا .وتذكر ،في حالة غياب طفلك ألكثر من سبعة أيام ،فلن يصل
مستوى حضوره إلى المستوى المقبول "جيد" بحلول نهاية العام .وستكون فرصته
في الوصول إلى  20طابع رئيسي بحلول نهاية كل نصف عام دراسي أقل ولن
يتمكن من حضور الحفالت الرئيسية.

المدرسة المفتوحة

ً
جزيال ألولياء األمور ومقدمي الرعاية وعددهم
شكرً ا
 %20( 32من األسر لدينا) الذين انضموا لمدرستنا
المفتوحة يوم الثالثاء لحضور دروس الصوتيات
والقراءة لالجتياز الدروس التي نقدمها في المدرسة .لقد كان من الرائع رؤيتكم
وأنتم تشاركون في األنشطة .نتمنى انضمامكم إلينا في المدرسة المفتوحة القادمة في
نصف العام الدراسي التالي ،إذا سيمكنكم حضور دروس التهجئة واالختبار
األسبوعي للسنوات من  1إلى  6وفرص الكتابة في مرحلتي الحضانة واالستقبال.
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اليوم
للكتاب

العالمي

سنقيم يوم الخميس الموافق 1
ً
احتفاال دوليًا باليوم
مارس
العالمي للكتاب من خالل ارتداء
مالبس أحد الشخصيات أو
الرموز الواردة في النصوص
الحالية التي يتم دراستها بصف
اللغة اإلنجليزية.
السنة
الحضانة
االستقبال
1
2
3
4
5
6

نصف الفصل الدراسي الرابع ،نصوص اللغة اإلنجليزية
 – Handa’s Henإيلين براون
 –The Growing Storyروث كراوس
 -A Bear called Paddingtonمايكل بوند
 –Revolting Rhymesروالد دال
 – Stig of the Dumpكليف كينغ
 –How To Train Your Dragonكريسيدا كويل
! -Ice Trapميريديث هوبر
 –Skelligديفيد ألموند

سيُمنح طفلك ،في األسبوع القادم ،قسيمة لشراء الكتب بقيمة جنيه إسترليني إلنفاقها
على شراء الكتب الخاصة التي تبلغ قيمتها جنيه إسترليني ،والتي يمكن العثور عليها
في مكتبات بيع الكتب أو يمكنهم استخدامها مقابل تكلفة كتاب .نتمنى لكم ً
حظا سعي ًدا
في صناع أزيائكم الخاصة من الورق والمواد واألشياء اليومية  -لديكم خمسة أيام
لالستعداد .حيث سترتدي السيدة ديكس زي فايكنغ من كتاب "How to Train
" your Dragon؟ هل سيكون تالمبذ السنة الرابعة قادرين على التخمين بشكل
صحيح؟! سنمنح جوائز في شكل قسائم بقيمة  10جنيه إسترليني لشراء الكتب
الوطنية الحاصلة على جوائز أفضل األزياء التي صُنعت منزليًا خالل المجالس التي
س ُتعقد في هذا اليوم .ال يمكننا االنتظار أكثر لرؤية إبداعاتكم!

الفعاليات القادمة:
يوم ارتداء األزياء المناسبة لليوم العالمي للكتاب
الخميس الموافق  1مارس
ورش عمل التعلم المنزلي
السنة
الوقت
اليوم
الحضانة
2.50 - 1.50
اإلثنين  26فبراير
السنة األولى
3.30 - 2.15
الثالثاء  27فبراير
السنة السادسة
3.30 - 2.15
األربعاء  28فبراير
السنة الخامسة
3.30 - 2.15
الخميس  1مارس
السنة الثالثة
3.30 - 2.15
الجمعة ا  2مارس
االستقبال
2.50 - 1.50
اإلثنين  5مارس
السنة الثانية
3.30 - 2.15
الثالثاء  6مارس
السنة الرابعة
3.30 - 2.15
األربعاء ا  7مارس

