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الحضور بنسبة %100
نعتذر عن عدم ذكر األطفال التالية أسماؤهم من نشرة األسبوع الماضي اإلخبارية إذ أنهم قد
حضروا إلى المدرسة كل يوم خالل منتصف الفصل الدراسي الماضي.
السنة الخامسة :وسيم أيه كاي
االستقبال :ياشو تي
السنة الثالثة :ديانا واي

يوم الكتاب العالمي
لقد كان األمس يوما رائعا! نتقدم بالشكر
لعائالتنا التي ساعدتنا على أن يخرج هذا
اليوم بتلك الصورة المتميزة .كانت
شخصيات التي مثلها األطفال واألزياء التي
ارتدوها تنبض باألصالة ،حيث كان أغلبها
صناعة منزلية رائعة .في لقاء األمس ،كان
على جميع األطفال السير بطريقة  Catwalkلعرض مالبسهم واختار معلمونا الفائزين من كل
فصل .وحصل كل من األطفال الفائزين التالي ذكرهم على شهادة تقدير وعملة رمزية لشراء
كتب بقيمة  10جنيهات إسترلينية.
ارتدت منار ،وهي في مرحلة الحضانة زيا رماديا بالكامل،
حيث تجسد دور فأر من كتاب Handa'a Hen.

ارتدت ديما زي امرأة الكهف والمستوحى من Stig of the Dump
تأليف كليف كينج ،والذي كان مخيطا باليد باستخدام مواد من أحد متاجر
القماش.

أتى تودر دي من السنة الرابعة بزي التنين البني كما في رواية How to
 Train your Dragonوالذي ألفه كريسيدا كاول.

حفزت الرحلة المذهلة التي قادها إيرنست شاكلتون في عام  1914ريبيكا
من السنة الخامسة وحثتها على تجسيد هيكل السفينة والتي تسمى
إنديورانس.
صنع لوئ ،في مرحلة االستقبال ،قناعه الخاص
على هيئة قط والذي له صلة بكتاب اللغة
اإلنجليزية الذي يدرسه وهو The Growing
Story.

كان انتباه جومانا لتفاصيل  Skelligلمؤلفه ديفيد ألموند مثيرا لإلعجاب .جسدت دور
مينا تحمل كتبا منزلية الصنع وحقيبة وتجسيدا لطائر مينا الصقر الصغير.

لدينا في السنة األولي العدد من األشخاص المجتهدين في
بادنجتون ،غير أن عمل مليسيا المبتكر جدا من صنع كل شيء
بالمنزل كان هو من نال الفوز.
قدم كريم نموذجا رائعا لشخصية  Skelligوهي شخصية
رئيسية كان طالب السنة السادسة قد درسوها منذ وقت قصير.

أتى حمزة ،من السنة الثانية ،يرتدي زي الذئب كما في Roald's
 .Dahl’s Revolting Ryhmesيالها من طريقة ذكية إلضفاء لمسة
مبتكرة على البذلة الرياضية.
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حصل كل طفل على عملة رمزية وقيمتها  1جنيه إسترليني إلنفاقها على شراء الكتب التي
قيمتها  1جنيه إسترليني أو استخدامها لسداد تكلفة أي كتب أخرى .إليك عناوين بعض الكتب
الرائعة التي قيمتها  1جنيه إسترليني ...أسرع بالذهاب إلى إحدى المكتبات األقرب إليك لتحصل
على الكتاب الذي تفضله.

الفعاليات القادمة:
اليوم
االثنين  3مارس
الثالثاء  4مارس
األربعاء  5مارس
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ورش التعلم المنزلية
الوقت
2.50-1.50
3.30-2.15
3.30-2.15

السنة
االستقبال
السنة الثانية
السنة الرابعة

