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مسابقة بيض عيد الفصح
إننا لنشعر بحماس شديد لإلعالن عن
أن مسابقة بيض عيد الفصح لهذا العام
قد بدأت بالفعل! ويوم الخميس القادم،
الموافق  29مارس ،هو الموعد النهائي
لكل من يريد التقدم للمسابقة .وإن إبداع
طالب بادينجتون جرين ليظهر بجالء
عندما يتعلق األمر بتصميمات البيض
وأفكار السالل المبتكرة .فماذا سيبدع
طالبنا هذا العام؟ يرجى أخذ تصميماتكم إلى الصف يوم الخميس  29مارس.
وسوف يتم تكريم الفائزين ومنحهم الجوائز في حفل سوف يقام في نفس اليوم.
وانتظروا النشرة اإلخبارية لألسبوع القادم ،حيث ستتضمن صورًا فوتوغرافية
للفائزين.

نصيحة

مهمة:

قوارير المياه وفناجين القهوة .إن ما يجري يشكل أزمة ،وإذا لم نتحمل جميعنا
مسؤولية إلقاء قمامتنا في النفايات العامة أو سالل المهمالت القابلة إلعادة
التدوير ،فإن األنظمة البيئية البحرية الثمينة سوف تتغير إلى األبد .لذا عندما
تخرج للتنزه األسبوع المقبل ،يرجى منك أن تتذكر بيئتنا بإزالتك كل النفايات
المتخلفة عنك ،وكذا إزالة قطعة أو قطعتين من النفايات المتروكة من قبل
شخص غيرك .إننا إذا ما قمنا جميعنا بفعل أشياء بسيطة ،فإن الشواطئ
والمحيطات سوف تخلو من النفايات البشرية وسوف يستمتع بها الجميع .لقد
تأثر  %70من الحيوانات بالبالستيك ،طبقًا لـ .Sky Ocean Rescue

إجازة استخدام القلم الجاف
تهانينا لسارة أ .في السنة الخامسة ،حيث إنها هذا األسبوع
نالت شرف القدرة على استخدام قلم جاف أسود في دروسها
ً
بدال من القلم الرصاص .ويتميز خطها وكذا عروضها في
ت يا سارة!
كل كتبها بمستوى عال على نحو استثنائي .أحسن ِ

ال

تنسوا غلي البيض أواال!
وسوف نقيم أيضًا نشاطنا السنوي
"اصطياد بيض عيد الفصح"
األسبوع القادم – سوف نبحث عن
أرانب عيد الفصح المختبئة في
الملعب! من سيعثر على أكبر عدد
من البيض؟
وهذا العام سوف يستمتع أعضاء
هيئة التدريس أيضًا باصطياد بيض
عيد الفصح!

أولياء
المدرسة

األمور

واألوصياء

في

نحن نشجع دائ ًما بل ونحب أن نلتقي أولياء األمور واألوصياء في المدرسة،
خالل الفعاليات واالجتماعات المختلفة ،إال أننا الحظنا تزايد عدد الراغبين في
دخول مبنى المدرسة ،والذين ينتظرون في بهو االستقبال صباحًا وقبل انتهاء
اليوم الدراسي .وألسباب تتعلق بتعطيل سير البرنامج التعليمي للتالميذ ،وكذا
بالصحة والسالمة ،فإننا ال نستطيع أن نترك أولياء األمور ينتظرون في بهو
الطابق األرضي أو بالقرب منه .واالستثناء الوحيد لذلك ،هو عندما يدعو أحد
أعضاء هيئة التدريس أحد أولياء األمور لزيارة المدرسة .وبالتالي يرجى
اإللمام التام بمواعيد فتح البوابة ،وهي من الساعة  8:15صباحًا وحتى الساعة
 3:25مسا ًءا (الساعة  2:45مسا ًء أيام اإلثنين) .ويرجى عدم التسبب في
إحراج طاقم موظفي المكتب باضطرارهم إلى أن يطلبوا منكم مغادرة بهو
االستقبال .ونحن نقدر بشدة تعاونكم في هذا األمر.

الفعاليات القادمة
اليوم
الخميس  22مارس
الثالثاء  27مارس

العناية ببيئتنا
رسالة من إميلي بي .وكيلي سي( .مجلس المدرسة للسنة الخامسة) :كل يوم يتم
العثور على نفايات عامة في المحيط ،وأغلبها يكون من البالستيك .والبالستيك
يهدد وجود الكائنات البحرية إذا ما استُهلك أو وقعت هذه الكائنات في شركه.
وهذه األشياء تكون عادة حقائب بالستيكية ،وأكواب بالستيكية ،وقوارير
بالستيكية ،وأطعمة بالستيكية – أغلفة وأواني .إنه يجب عليكم إعادة استخدام
هذه األشياء بشراء حقائب خاصة بكم قابلة إلعادة االستخدام ،وإعادة ملء

الخميس  29مارس
اإلثنين  16إبريل
الثالثاء  17إبريل

السنة
آخر يوم في نوادي ما بعد المدرسة
أولياء أمور /مقدمو الرعاية لطالب السنة
السادسة مدعوون لمراقبة نموذج اختبار التقييم
الدراسي ) (SATالخاص بالقراءة
آخر أيام الدراسة .الدروس تسير بشكلها المعتاد.
المدرسة مغلقة – يوم تدريب المدرسين
أول أيام الدراسة .الدروس تسير بشكلها المعتاد.

يرجى قلب الصفحة لالطالع على رسالة من صوفيا بشأن
 Naturehoodالتي تحيطكم عل ًما بآخر المستجدات المتعلقة بورش
العمل المعنية بنمو المناطق السكنية.

