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التي تناسب تمامًا استمالة دبنا المفضل لتوفير موعد لنا في جدول أعماله
المزدحم للقدوم والتفضل بزيارتنا! فانظر إلى نافذة القاعة الرئيسية حيث سيتم
عرض كل من الرسالة الفائزة وأسماء المتسابقين .تهانينا القلبية للتلميذة "أنانيا
في" من السنة الخامسة التي كتبت الرسالة الفائزة .لقد سُحرنا من خالل وصفها
لألنشطة التي قد يقوم بها الدب بادينغتون وإشاراتها إلى اقتباسات بادينغتون
والعمة لوسي التي نحبها .ولذا فقد تم منحها قسيمة لشراء الكتب في حفلنا الذي
عُقد اليوم .أحسنت يا أنانيا!

ورش عمل التعلم المنزلي
للحفاظ على تقليد إبالغك مبكرً ا عندما تحين الدورة التالية من ورش عمل
التعلم المنزلي ،يرجى وضع التواريخ ذات الصلة في مذاكراتك لشهر
سبتمبر عام .2018
ورش عمل التعلم المنزلي لنصف العام الدراسي األول
السنة
الوقت
اليوم
الحضانة
2.00 - 2.45
االثنين  17سبتمبر
السنة السادسة
2.30 - 3.30
األربعاء  19سبتمبر
السنة الثانية
2.30 - 3.30
الخميس  20سبتمبر
السنة الخامسة
2.30 - 3.30
الجمعة  21سبتمبر
االستقبال
2.00 - 2.45
االثنين  24سبتمبر
السنة الرابعة
2.30 - 3.30
الثالثاء  25سبتمبر
السنة األولى
2.30 - 3.30
األربعاء  26سبتمبر
السنة الثالثة
2.30 - 3.30
الخميس  27سبتمبر

المعرض الصيفي !2017
لم يتبقى سوى ستة أيام حتى المعرض الصيفي لعام  !2018فإذا كان
بإمكانك توفير بعض من وقتك بعد ظهر يوم الخميس الموافق  5يوليو لدعم
السيد كريس هوثورن ،مدير المدرسة ،للتحضير لهذا الحدث الخاص ،فيرجى
إبالغ المكتب بذلك .وعلى غرار العام الماضي ،سيقوم أطفالنا في الصف
السادس بتشغيل أكشاكهم الخاصة ،إلى جانب مجموعتنا التقليدية المعتادة من
األكشاك الممتعة .يرجى الحضور واالنضمام إلى منتدى  APGلهذا الحدث
الرائع ،بدءًا من الساعة  3.30مسا ًء وحتى الساعة  5:00مساءً .ولضمان
سالمة جميع تالميذنا ،يرجى التأكد من تجميعهم من فصولهم الدراسية في
نهاية اليوم الدراسي والتأكد من مرافقة شخص بالغ لهم في جميع األوقات.

المدرسة مغلقة
تذكير بأن المدرسة ستكون مغلقة يوم الجمعة الموافق  6يوليو لتحضيرات
يوم .Ark Network INSET
تواريخ مهمة
المعرض الصيفي 3:30 – 5:00
الخميس  5يوليو
الجمعة  6يوليو

المدرسة مغلقة لتدريب الموظفين

األربعاء  11يوليو

أمسية تسليم الجوائز

الخميس  12يوليو

اليوم الرياضي

الجمعة  13يوليو

عرض أصوات الصيف

االثنين  16يوليو

المشاركة الفعالة لتالميذ المرحلة السادسة

الجمعة  20يوليو

اليوم األخير من الدراسة  -تقارير
نهاية العام للتالميذ للعودة إلى منازلهم

االثنين 10
سبتمبر

اليوم األول من المدرسة بعد 51
يومًا إجازة .ال تفوّ ت اليوم

األول!

الفائز بمسابقة كتابة الرسائل!
يود السيد هوثورن والسيدة ديكس أن يتقدما بالشكر الجزيل للعديد من
األطفال الذين قدموا رسائلهم المشاركة في مسابقة كتابة الرسائل .فقد تم
تقديم رسائلكم بشكل جميل ،مع اختيارات كلمات منتقاة بعناية وعالمات
ترقيم ممتازة .ولقد أحببنا بشكل خاص استراتيجياتكم المقنعة األنيقة رفيعة
الذوق

