الجمعة الموافق  22يونيو
النشرة االخبارية 35
Crompton St Westminster London W2 1ND T 020 7641 4122
office@arkpaddingtongreen.org

تحدي القراءة الصيفي
لقد تم إبالغك ،خالل ورش العمل التعليمية المنزلية التي عُقدت مؤخرً ا هذا
األسبوع ،بالتحدي الوطني الصيفي في القراءة والذي يُقام كل عام في
العطلة الصيفية ويتم تقديمه من خالل أي مكتبة في إنجلترا .ويكون كل
شيء مجاني وإذا كنت بالخارج خالل العطلة ال يزال بإمكانك المشاركة.
فإذا كنت تقوم بجولة سفر في جميع أنحاء إنجلترا في العطلة ،يمكنك
الدخول إلى أي مكتبة لمواصلة التحدي .ويقتصر التحدي على األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 12سنة ،ويتم تقديم العديد من
الحوافز في كل مرحلة من مراحل اإلنجاز .ويلزم على كل طفل مواصلة
روتينه اليومي في القراءة طوال العطلة الصيفية لضمان عدم تقهقره للخلف
ً
مقارنة
في تحدي القراءة .فالعطالت تعني إمكانية قراءة المزيد من الكتب
بفترة الدراسة! يا له من أمر مثير!

مسابقة كتابة الرسائل
يود السيد هوثورن وفريق  APGدعوة الدب بادينغتون إلى المعرض
الصيفي ،ولكننا سنحتاج إلى خطاب دعوة خاص ج ًدا إلقناعه بالمجيء.
فهو دب مشغول للغاية! ولذا نحن بحاجة لمساعدتكم لكتابة رسالة بديعة
فاتنة له إلقناعه بالقدوم والتمتع بالمعرض الصيفي معنا.
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لمعرفة المزيد واالشتراك ،تفضل بزيارة موقع الويب التالي:
www.mischief-makers.org.uk
وwww.summerreadingchallenge.org.uk
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الفعاليات القادمة:
تواريخ مهمة
الخميس  5يوليو

المعرض الصيفي 3:45 – 5:00

الجمعة  6يوليو

المدرسة مغلقة لتدريب الموظفين

األربعاء  11يوليو
الخميس  12يوليو
الجمعة  13يوليو
االثنين  16يوليو
الجمعة  20يوليو

االثنين 10
سبتمبر
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أمسية تسليم الجوائز
اليوم الرياضي
عرض أصوات الصيف
المشاركة الفعالة لتالميذ المرحلة
السادسة
اليوم األخير من المدرسة  -تقارير
نهاية العام للتالميذ للعودة إلى
منازلهم
اليوم األول من المدرسة بعد 51
يومًا إجازة .ال تفوّ ت اليوم

األول!
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فكر في األسباب التي تجعلك أنت وأصدقاؤك ومعلموك قد تحبون قدوم
الدب بادينغتون.
ّ
فكر في األسباب التي تجعل الدب بادينغتون يمتع نفسه معنا في
أكاديمية آرك بادينغتون جرين للتعليم االبتدائي.
ما األشياء الصغيرة التي قد نستطيع منحها للدب بادينغتون عند وصوله
لجعله يشعر بالترحيب؟
لماذا سيكون المعرض الصيفي أفضل إذا كان الدب بادينغتون معنا
هنا؟
ما هي الكلمات الحارة والترحيبية التي ستشجعه على القدوم؟
ما األمور التي يمكن أن تفكر في إدراجها أيضًا؟
ال تنس توقيع رسالتك باسمك بالكامل وفصلك!

يمكن لألطفال ،الذين يرغبون في كتابة رسالة دعوة مقنعة إلى الدب
بادينغتون ،أخذ الورقة الرسمية للمدرسة من معلمهم أو من مكتب
المدرسة .ويجب تسليم جميع الرسائل المشاركة إلى معلمي الفصول بحلول
يوم الثالثاء الموافق  26يونيو .وسيقوم كل معلم من معلمي الفصول
باختيار أفضل رسالتين لديه وتقديمهما للسيد هوثورن والسيدة ديكس اللذان
سيختاران الفائز النهائي .وسيتم اإلعالن عن الرسالة الفائزة واسم صاحبها
في الحفل وفي النشرة اإلخبارية التي تصدر يوم الجمعة الموافق 29
يونيو .وسيتم منحه رمز الكتاب الوطني (قسيمة لشراء الكتب) ،وسيتم
نشر الرسالة في نفس اليوم وعرضها على الدب بادينغتون .نأمل أال يكون
ً
مشغوال للغاية ويتفضل بزيارتنا!

