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سفراء الفصول

ترخيص باستخدام القلم الجاف

بعد مالحظة األطفال لمدة ثالثة أسابيع،
جرى اختيار األطفال التالي ذكرهم ليكونوا
أول سفراء الفصول .إن هذا إنجاز خاص
يبعث على الفخر في نفوس هؤالء األطفال.
حتى يتسنى الحصول على هذا الدور ،يحتاج
األطفال أن يثبتوا ما يلي:

تهانينا للطفلين ليا أتش في السنة الثالثة ودانيال بي إن في السنة الخامسة ،إذ أنهم
أول طفلين في عام  2018يمكنهما استخدام القلم الجاف في الدروس ً
بدال من القلم
الرصاص .لقد انضم دانيال وليا للمدرسة هذا العام الدراسي ،ولذلك فنحن معجبون
بطموحهم لتحقيق ذلك التميز .وقد قدما كتبهما لكل من اللغة اإلنجليزية والقراءة
والرياضيات والعلوم اإلنسانية والعلوم وسجل القراءة المنزلية والكتابة والرسم
ومستوى تقدمهم في الكتابة وكتب الفروض المنزلية بغرض مراجعتها .أظهرت
جميع الكتب كتابات أنيقة نسخية ومقدمة بشكل جيد؛ ومن ثم فقد استوفيا معايير
الحصول على ترخيص باستخدام القلم الجاف .تهانينا يا ليا ودانيال! نأمل أن يحفز
هذا عد ًدا أكثر من األطفال للحصول على نفس المعيار العالي.

 -1أن تجعل العمة لوسي والدب بادنجتون
فخورين بأخالقك الكريمة ،وذلك كل يوم.
كما يجب االعتياد على قول :معذرة وشكرًا لك وعف ًوا وعلى الرحب
والسعة وشكرًا.
 -2أن تكون قادرًا على المصافحة بحفاوة مع التواصل المتقن بالعين
وابتسامة ببشاشة في وجه الجميع.
 -3أن تكون قادرًا على تحية زوار الفصول الذين يرتدون بطاقة الزائر
وشرح الدرس وهدف التعلم لهم بكل ثقة.
 -4أن تجعل الجميع يشعرون بترحيبك بهم مثل أن تقول تعليقات مبهجة أو
الثناء عليهم.
نرجو تهنئة األطفال التالي ذكرهم عندما تراهم يرتدون شاراتهم بفخر.

السنة األولى :فريدريك دابلو في

السنة الثانية :لودوفيكو دي آر

السنة الثالثة :هانيسا أي

السنة الرابعة :وسيم آر

تزيين كوخ الرعاة
رسالة من أشرف فاطمة إم بالنيابة عن السنة الرابعة .نحن
سعداء جدًا أن مدرستنا لديها كوخ رعاة ،ونشعر باالمتنان
جدًا لآلنسة صوفيا التي جعلت ذلك ممكنًا .طلبت اآلنسة
صوفيا نصيحة حتى يكون الكوخ أفضل مكان على اإلطالق.
نود أن نسأل مجتمع بادنجتون جرين أن يتكرموا برسم صور
للطبيعة وأن يحضروها معهم يوم الثالثاء إلعطائهم لصوفيا،
التي ستزين الجزء
الداخلي من الكوخ .نأمل
أن يكون كوخنا ساحة
تعلم محفزة وجذابة.

الفعاليات القادمة:
اليوم
الجمعة  16مارس

السنة الخامسة :ليكسي بي
أتش

السنة السادسة :هديل
آي

شاكيبور آر

الخميس  27مارس



السنة
اغالق المدرسة إلقامة يوم تدريب لطاقم التدريس
تم دعوة آباء /مقدمي الرعاية لحضور امتحانات
 SATتجريبية في القراءة

يرجي االطالع في الخلف على رسالة صوفيا بشأن الطبيعة وما يتعلق بها من ورش عمل
لزراعة الحي.
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