20th October, 2019

Dear Parents,
Thank you to those parents who attended the Parent Teacher Conferences on Thursday. 64% of our
student population had their parents attend the conferences. Although this figure is good compared
to previous years, we are aiming for 80%. Our next Parent Teacher Conferences will be on 16 th
January, 2020 where you will be able to discuss the Term 1 results and how best to help your
child/ren for the remainder of the school year.
Class Dojo is being used in the school as a means of communication, in Primary and Secondary. If you
have not yet signed up to use this App., please see your child’s class or homeroom teacher as soon as
possible. Please be reminded that most teachers are also parents. If you put a message on Class Dojo,
teachers have been instructed to reply within 16 working hours (2 working days). This means that they
are not required to answer queries on the weekend. Teachers will not be uploading their curriculum
maps, unit plans, or lesson plans. It is purely a means of communication.
Students wishing to participate in the Inventor’s Day Competition should have taken home the rubric
so they know what criteria the inventions are being judged by. If your child did not get one and would
like one, Ms Mariam, in reception, has spare copies. They are also available from classroom and home
room teachers. Inventor’s day is being celebrated in CBS on 12th November.
The timetable for the Primary classes participating in the Performance Arts Week is being posted on
the website today. Parents who would like to come to the school to see their child perform are most
welcome.
The following are important dates for the remainder of October for you to note:
Tuesday 22nd – Thursday 24th October – Half Term Break
Sunday 27th – 31st Oct Performance Arts Week (Primary)
Monday 28th – KG1A Trip to Musaffah Park
Tuesday 29th – KG1B Trip to Musaffah Park
Thursday 31st – Gr 10 Trip to Gracia Farm, Abu Dhabi
This information is available on the school website: www.cbsabudhabi.com
Thank you for your support and cooperation.

Best regards,
Karen Robinson
Principal

2019\10\20
أولياء األمور الكرام
بداية أود أن أشكر أولياء األمور الذين حضروا اإلجتماع الخاص بأولياء األمور و المعلمين .
لقد حضر  %64من أولياء األمور اإلجتماع وتعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة بالسنوات السابقة مع ذلك نطمح لرفع نسبة
الحضور إلى  % 80في إجتماع أولياء األمور والمعلمين القادم  ،حيث سيكون في يوم الخميس الموافق  2020\01\16و
ذلك لمناقشة نتائج الفصل الدراسي األول ولمعرفة كيفية مساعدة طفلك في بقية العام الدراسي .
يتم استخدام ( ) Class Dojoفي المدرسة كوسيلة للتواصل  ،في كل المراحل في المدرسة ( الروضة واإلبتدائي والثانوي )
.فإذا لم تكن قد سجلت حتى اآلن الستخدام هذا التطبيق  ،فيرجى مراجعة معلم الصف بالنسبة لمرحلتي الروضة و اإلبتدائي
ومربي الصف باانسبة للقسم الثانوي وذلك في أقرب وقت ممكن .يرجى االنتباه إلى ان معظم المعلمين هم أيضا أولياء أمور
فإذا راسلت المعلم فتوقع الرد خالل  16ساعة أو خالل يومي عمل  ،هذا يعني أنه ال يتوجب على المعلم الرد خالل العطل ،
ونود أن ننوه أيضا على أن المعلم لن يرسل أية خطط عبر هذا البرنامج ( فصلية وغيرها ) فهو وسيلة تواصل ال غير
على الطلبة الراغبين بالمشاركة في يوم المخترع أخذ مصفوفة تقييم اإلختراع ليتسنى له معرفة ما هي النواحي التي يتم
التقييم بها وكيفية ذلك  ،فإذا لم يحصل ابنكم على واحدة فالرجاء طلب نسخة من سكرتيرة المدرسة في الغرفة رقم ( 3
األستاذة مريم )  ،تتوفر أيضا نسخ إضافية مع معلم الصف أو مربي الصف  ،وسيتم االحتفال بيوم المخترع في مدرستنا في
2019\11\12
سيتم نشر الجدول الزمني لصفوف المرحلة اإلبتدائية المشاركة في أسبوع الفنون األدائية علي الموقع اليوم ،.مع شرح
موجز للحدث  ،ونرحب بجميع اولياء األمور الذين يرغبون بمشاهدة أطفالهم المشاركين .
فيما يلي تذكير لبعض المواعيد المهمة في شهر أكتوبر :
من يوم الثالثاء  2019\10\22حتى يوم الخميس  2019\10\24عطلة منتصف الفصل الدراسي األول .
من يوم األحد  2019\10\27حتى يوم الخميس  2019\10\31أسبوع الفنون األدائية ( للصفوف اإلبتدائية )
اإلثنين  2019\10\28رحلة ( ) KG1Aإلى منتزه مصفح
الثالثاء  2019\10\29رحلة ( ) KG1Bإلى منتزه مصفح
الخميس  2019\10\31رحلة الصف العاشر إلى مزرعة جراسيا في ابوظبي .
كل ماسبق من معلومات متوفر على موقع المدرسة اإللكتروني www.cbsabudhabi.com :
نشكركم لدعمكم وتعاونكم المتواصل
أطيب األمنيات
مديرة مدرسة اإلبداع البريطانية الخاصة
كارين روبنسون

