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معرض الكتاب الجديد!

يسعدنا أن نخبرك أن دار  Usborne Booksللنشر
ستعرض كتبًا للبيع بعد انتهاء المدرسة ،بد ًء من  21إلى
 25مايو  2018في منطقة المكتبة .نرجو حضوركم
لمقابلة "جين آيرلند" وتصفح الكتب مع طفلك .وإذا
كنت غير قادر على الحضور ،يمكنك تسجيل الدخول
عبر
 www.quackquackbooks.co.ukواختيار كتاب
من القائمة الكاملة على االنترنت.
لقد اخترنا  ،Usborne Booksليس فقط ألن كتبها ممتازة ولكن أيضًا بسبب
عروضها السخية من الكتب المجانية .إذا ما أُنفق ما مجموعه  600جنيهًا
إسترلينيًا على الكتب ،فستحصل المدرسة على كتب بقيمة  360جنيهًا إسترلينيًا
مجانًا لمكتبتنا وركن الكتب في الصفوف الدراسية! لذا يرجى االستفادة من هذه
الفرصة لشراء كافة كتب القراءة المنزلية ،ليس فقط لمكتبتكم العائلية ولكن أيضًا
لهدايا أعياد الميالد واألطفال حديثي الوالدة أو غيرها من الهدايا!

بمجرد إتمامك لالختيارات ،ستُطلب الكتب وتُسلم إلى المدرسة في األسبوع
الذي يبدأ يوم االثنين  4يونيو .يمكنك الدفع نقدًا أو بشيك (موجه إلى "جين
آيرلند") أو ببطاقة االئتمان.

المدرسة المفتوحة
فتحنا أبوابنا في الفصل الدراسي األخير
للوالدين ومقدمي الرعاية لزيارة
الفصول الدراسية في بداية اليوم لتجربة اجتماع الرياضيات اليومي  .خالل
ذلك الوقت مارس األطفال مهاراتهم األساسية في الرياضيات من خالل غناء
مختلف األغاني واألناشيد الرياضية ،إلى جانب المراجعة السريعة لما سبق
تعلمه .يوم االثنين  21مايو ،سنفتح أبواب المدرسة مرة أخرى لدعوتكم
لالنضمام إلينا من الساعة  9:45 - 9:00صباحًا .ستتاح لكم الفرصة في هذه
المناسبة للتعرف على طريقة اختبار الحساب في السنوات الثالثة والرابعة
والخامسة .سيخضع األطفال في مجموعات الفصول الدراسية هذه لالختبار
في ذلك الوقت ،وبالطبع فأنتم مرحب بكم لمعرفة ما هو متوقع في هذا
االختبار ،وذلك من أجل دعم أطفالكم في المنزل بخصوص هذا األمر .حتى
إذا لم يكن لديك أطفال في مجموعات الفصول الدراسية هذه ،لكنكم مهتمون
ضا .نتطلع إلى
برؤية ما سيتعرض له طفلكم في المستقبل ،فأنتم مرحب بكم أي ً
اهتمامكم الشديد بهذه الفصول الدراسية  -تذكر أنك بحاجة للحفاظ على الهدوء
التام ،لذا يُرجى إغالق هاتفك الجوال.

متطوعون للمعرض الصيفي
يتفضل السيد كريس هوثورن -وهو عضو مجلس أولياء األمور ورئيسه
السابق  -بقيادة تنظيم المعرض الصيفي مرة أخرى هذا العام.
نحن محظوظون للغاية ألنه يخصص وقته التطوعي مرة أخرى من أجل
مصلحتنا جميعًا .لضمان نجاح هذا الحدث السنوي مثل سابقه ،نحتاج إلى
الدعم من أولياء األمور ومقدمي الرعاية وغيرهم من أعضاء مجتمع ،APG
نرجو منكم االنضمام إلى كريس لحضور اجتماع في الساعة  8:45صباحًا
يوم الثالثاء  5يونيو في القاعة الرئيسية لمعرفة كيف يمكنكم دعم هذا الحدث.

المعرض الصيفي للعام 2018
بحاجة إليك!

يعتمد معرض الصيف على مساعدة
مجتمع  APGبالكامل:
من الموظفين والطُالب وأعضاء مجلس أولياء األمور وال سيما اآلباء!
هل أنت محترف في الرسم على الوجه؟ هل أنت متمكن من الحناء؟
ماذا عن العضالت الالزمة لنقل األثاث؟
واإلتيان بأفكار إبداعية للتعامل مع الكعك؟
أو توفير الجوائز للطالب؟
إذا كنت على استعداد للمشاركة؛ يمكننا العثور على وظيفة لك!
تعال وانضم إلينا في:
االجتماع التخطيطي لمعرض الصيف
الثالثاء  5يونيو  - 8:45القاعة الرئيسية

الفعاليات القادمة:
تجمعات الفصول
المدرسة المفتوحة
االثنين  21مايو 9:00
تجمع الحضانة
الجمعة  25مايو  3:10مسا ًء
اجتماع التطوع للمعرض الصيفي
االثنين  21مايو  8:45صباحًا
ورش التعلم المنزلي الست لمنتصف الفصل الدراسي

اليوم
الجمعة  8يونيو
االثنين  11يونيو
الثالثاء  12يونيو
األربعاء  13يونيو
الخميس  14يونيو
االثنين  18يونيو
الثالثاء  19يونيو
األربعاء  20يونيو

الوقت

السنة

3.30 - 2.30
2.50 - 2.00
3.30 - 2.30
3.30 - 2.30
3.30 - 2.30
2.50 - 2.00
3.30 - 2.30
3.30 - 2.30

السنة الخامسة
الحضانة
السنة األولى
السنة السادسة
السنة الثالثة
االستقبال
السنة الرابعة
السنة الثانية

