سحر ح ،علي آي ،زينب ك ،أشرف ،فاطمة م ،هاريس م،
روميساء إل ك ن ،حمزة ن ،راين و ،وسيم ر ،حمزة ن ،أنا س،
محمد ي

حضور بنسبة ٪100
أحسنتم صنيعًا أيها األطفال
الـ 151من الحضانة وحتى
الصف السادس حيث حضروا
بنسبة  %100من 2018/4/17
حتى  .2018/5/25تم منح
األطفال التالية أسماؤهم شارات
الحضور بنسبة  %100وذلك
في اجتماع اليوم .ارتدوا شاراتكم واشعروا بالفخر!

الصف
الحضانة
واالستقبال
الصف األول
والثاني
الصف الثالث
والرابع
الصف
الخامس
والسادس

الصف الخامس :سارة أ ،بوان أ ،بوار أ ،منير آل م ،سلطان أ،
هوني أ ،دانيال ب ن ،مريم ن م س ،ليزا ح ،ضياء ح ،ريبيكا
ح ،سمية هـ ،محسن ج ،بنيامين ك ،كيرا م ك ،نادر ل ،نهيلة آل
ك ن ،إميلي ب ،مروة س ،باتيندين ،إميلي

تاريخ البدء
2018/5/25

تاريخ االنتهاء
2018/7/18

األيام
32

2018/5/23

2018/7/16

32

2018/5/24

2018/7/17

32

2018/5/25

2018/7/18

32

الحضانة :جمانة آل تي ،موسى آل تي ،أركين فيصل أ ،يوسف
أ ،يارا أ ،أيان م ،صفية ي ،يوسف ح ،جابر أ ،جوري ك ،نايا م
م ،هارون م ،أروى ق ،عيسى أ ر ي ،عياد س
االستقبال :أيرا أ ،ماجدة ،أ ،علي آي ،نسيبة أ ،فريدي ي ،زيد
هـ ،عمران آي ت ،أمير آي ،يلي م ،فرح م ،رافايال م ،فير ن،
سعيد س
الصف األول :إيمان أ ،علي د ،نينا د ،ملك ف ،جميمة هـ ،محمد
ك ،عيسى ك ،زين م ،نزرين م ،أمبر ن ،سما ر ،شاميا ي ر،
كلو س س ،أميرة س ،سيلين ي
الصف الثاني :نعيمة أ ،عمران آل ج ،أحمد آل م ،ريان أ ،حسام
أ ،لودوفيكو دي ر ،أمين ي ،أمينة ح ،شاد ح ،نبع آي ،محمد
آي ،هاجر ج ،دنيا ك ،علياء م ،حمزة ر ،فايقة ر ،إياد س ،دنيا
س
الصف الثالث :موزن أ ،أمير آل م ،صفية أ ،هانيسا أ ،تانيشا ب،
فاطمة ب ،حمزة هـ ،لي هـ ،عباس آي ،آدم ت آي ت ،باتريك م،
أنا م ،بورفا ن ،ماريا و ،موفق س ،سبانا س ،فهد س ،ديان ي
الصف الرابع :مهند آل ج ،مالك آل س ،آية أ ،سمية أ ،سجى أ،
تيودور د ،كنزة ال هـ ،عبد الرحمن إي ،عبد هللا ف ،محمد ح،

الصف السادس :هديل أ ،الوليد آل أ ،زهراء آل ت ،يزن أ ،ريان
م س ،دانية ي ،محمد ف ،لونا ح ،كرزان ك ،سارة م ،جمانة
س ،عادل ت ،حال أبو ك ،جمانة آل م ،حمزة آل ح ،نورالدين آل
ف ،سارة ح ،عمار ت آي ت ،أحمد ج ،سارة ج ،محمد ج ،أكرم
ك ،محمد أ ك ،سدار ك ،صايمة ك ،محمد م ،شاكيبور ر،
خديجة س ،ليدا س ،شاكيبور ر
يشكل هؤالء التالميذ  ٪59من تالميذ المدرسة وقد أتوا إلى
المدرسة يوميًا لمدة  28يو ًما دون أن يفوتهم أي وقت للتعلم .إذا
لم يكن طفلك قد حصل على شارة هذا العام حتى اآلن ،فسيكون
نصف الفصل الدراسي هو فرصتك األخيرة لضمان حضوره
تنس أنه في حالة فقدان طفلك للوقت
إلى المدرسة كل يوم .ال َ
المخصص للدراسة ،تقل فرصه في الحصول على ما يكفي من
طوابع الحفالت الجماعية ومن ثم حضور حفالت نهاية العام.
الحفالت الجماعية واردة أدناه .يحتاج األطفال للحصول على 20
طابع من طوابع الحفالت الجماعية أو أكثر ليكونوا مؤهلين
لحضور الحفل .حظا طيبا!
كلمة األسبوع
أجرى عالما النفس بيتي هارت وتود ريسلي بحثًا يتناول مفردات
اللغة لدى األطفال .أظهرت الدراسة أنه في الوقت الذي يبلغ فيه
األطفال سن  4سنوات ،يسمع األطفال من األسر ذات الدخل
المنخفض  30مليون كلمة أقل من األطفال الذين ينتمون لألسر
ذات الدخل المرتفع .يشار إلى ذلك باسم "فجوة المفردات".
خالل السنتين الماضيتين في أكاديمية آرك بادنجتون جرين ،قمنا
بتطوير وتعلم استراتيجيات جديدة لزيادة عدد مفردات التالميذ
لدعم فهم القراءة وتحسين جودة مناقشة الدروس .بد ًء من
األسبوع المقبل ،ستحاول السيدة ديكس تجربة شيء جديد من
خالل تقديم كلمة األسبوع أثناء الدخول ،وذلك كل أسبوع ،ومن
المتوقع أن يشارك األطفال الذين يقفون في الصف قبل الساعة
 8.20في األنشطة اليومية الممتعة لتعلم كل شيء عن هذه الكلمة
وممارسة استخدامها بأشكال وسياقات مختلفة.

المدح والثناء لتالميذ الصف الرابع
في هذا األسبوع ،توجه تالميذ
الصف الرابع في رحلة مثيرة للغاية
إلى لندن آي  London Eyeالتي

ترتبط بالنص الحالي للتعلم بعنوان "سر لندن آي" للكاتبة سيوبان
دود .في نفس اليوم تلقينا هذا البريد اإللكتروني الرائع أدناه من
أحد أفراد الجمهور الذي كان يستقل المترو في نفس الوقت الذي
تواجد فيه تالميذنا .تهانينا لفريق عمل الصف الرابع وتالميذه
للتمثيل المشرف لمدرستنا  -أنتم تستحقون هذا الثناء الكبير!
"مرحبًا ،أبعث برسالة عبر البريد اإللكتروني ألقول ،لقد كنت
في المترو هذا الصباح ،حيث كان مزدح ًما نظرًا لبعض
التأخيرات .عندما وصلت إلى خط  Bakerlooفي محطة
 Baker Streetووجدت عربة مليئة باألطفال والمدرسين! ال
أستطيع أن أعبر عن مدى أدب وحسن تصرف الطالب! أفترض
أنهم كانوا في طريقهم إلى رحلة مدرسية ،لكن المدرسين تعاملوا
مع الوضع بشكل رائع وكان الطالب يتصرفون بشكل ال
يصدق! جال بخاطري أن أرسل إليكم بهذه الرسالة ألنني كنت
منبهرًا للغاية ،حيث كان من المتوقع أن يصيب الغضب
المسافرين هذا الصباح نظرًا لهذا الموقف ،ولكن لم يكن هناك
أي شيء على اإلطالق ،فقد كان الطالب مبهجين حقًا! يرجى
إرسال هذه الرسالة إلى المدرسين ألنهم قاموا بعمل رائع.
مواعيد مهمة
الجمعة  15يونيو تغلق المدرسة أبوابها نظرًا لتدريب
المدرسين
نصف منتصف العام الدراسي  6ورش التعلم المنزلية

اليوم
الجمعة  8يونيو
الثالثاء  12يونيو
األربعاء 13
يونيو
الخميس  14يونيو
االثنين  18يونيو
الثالثاء  19يونيو
األربعاء 20
يونيو
الخميس  21يونيو

الوقت

الصف

30:3 – 2:30
30:3 – 2:30
30:3 – 2:30

الصف الخامس
الصف األول
الصف السادس

30:3 – 2:30
2:50 – 2:00
30:3 – 2:30
30:3 – 2:30

الصف الثالث
الحضانة
الصف الرابع
الصف الثاني

30:3 – 2:30

االستقبال

