17th November, 2019
Dear Parents,
We have a busy time in school until the end of Term 1. Term 1 Field Trips will be completed. We will be
celebrating Tolerance Day on Tuesday, 19th November, Universal Children’s Day on the 20th November and
National Day on 28th November. From 17th to 23rd November is Anti-Bullying Week. Activities will be going
on throughout the week is all sections of the school. The program has been uploaded to the website. As you
know, Primary students will not be having exams at the end of Term 1. We wish you all a happy National
Day holiday. School will resume on 4th December.
Wednesday, 4th December to Thursday, 12th December, 2019 – Secondary Term 1 Exams: School timings
for all students on these days are from 7:20am to 11:35am. Correct formal school uniform with School ID
must be worn in all exams.
Please note that police are booking people illegally parking near our school. We ask you to please park in
the correct parking bays.
The following are important dates for you to note:
From Sunday 17\11\2019 to Thursday 23\11\2019 is Anti-Bullying Week
Tuesday, 19th November - Students wear Traditional Costume for Tolerance Day or School Uniform. This is
not a free dress day.
Tuesday, 19th November - KG2C Trip to Emirates Park Zoo.
Wednesday, 20th November - Universal Children’s Day activities in Morning Assembly.
Wednesday, 20th November - Grade 1 Trip to Heritage Village.
Thursday, 21st November - KG2A Trip to Emirates Park Zoo.
Saturday, 23rd November - PSA Meeting – 10:00am in Room 5.
Thursday, 28th November - Grade 7/8 Field Trip to EXPO 2020 – leaving at 7:20am.
Thursday, 28th November – National Day Celebrations – Parents invited to join us from 11:30pm to 2:10pm.
Sunday, 1st December – Commemoration Day holiday.
Monday & Tuesday, 2nd & 3rd December – National Day holidays.
Wednesday, 4th Dec. to Thursday, 12th Dec. – Secondary Exams. School finishes at 11:35am for all students.
Thursday, 12th December – Last day for Term 1
Sunday, 5th January – School resumes for Term 2.
Please remember, if students are not in correct uniform they will not be able to participate in Field Trips.

Best regards,
Karen Robinson
Principal

2019\11\17
أولياء الأمور الأعزاء :
لدينا جدول مزدحم الآن وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الأول  .حيث سيتم الانتهاء من الرحلات المدرسية و الاحتفال بيوم التسامح غدا
و بيوم الطفل العالمي بعد غد وبالعيد الوطني في  . 2019\11\28ومن  2019\11\17حتى  11\23سيكون أسبوع الوقاية من التنمر  ،حيث
سيكون هناك أنشطة متنوعة على مدار الأسبوع في كل المراحل الدراسية و بامكانكم الاطلاع على جدول فعاليات الأسبوع المتواجد
على موقع المدرسة وكما تعلمون مسبقا فإن قسم الروضة والمرحلة الابتدائية لن يكون لديهم امتحانات خاصة بنهاية الفصل الدراسي
الاول  ،ونتمنى لكم عطلة عيد وطني سعيد يعاود بعده الطلاب الدراسة في يوم الأربعاء . 2019\12\4
ستبدأ إمتحانات المرحلة الثانوية ( من الصف الساد س حتى الثاني عشر ) في يوم الاربعاء الموافق  2019\12\4وستنتهي في
 . 2019\12\12ستكون أوقات الدوام لكل طلاب المدرسة من الروضة حتى الصف الثاني عشر كالتالي  :من الساعة  7:20صابحا حتى
 11:35ظهرا  .الرجاء التزام جميع الطلاب بالزي المدرسي الصحيح و بطاقة الهوية الم درسية في جميع أيام المدرسة العادية والامتحانات .
الرجاء العلم أن الشرطة تقوم بمخالفة السائقين الذين يقومون بالاصطفاف بشكل خاطئ  ،فالرجاء الالتزام بقوانين المرور .
فيما يلي قائمة بالمواعيد المهمة حتى نهاية الفصل الدراسي الاول :
ومن الأحد الموافق  2019\11\17حتى الخميس الموافق  2019\11\23سيكون أسبوع الوقاية من التنمر.
الثلاثاء الموافق  ( 2019\11\19يوم التسامح ) يرتدي الطلاب الزي الوطني الخاص ببلدهم الام أو الزي المدرسي الصحيح ( ليس يوما
للملابس الحرة )
الثلاثاء الموافق  2019\11\19رحلة الروضة (  )KG2Cإلى حديقة الإمارات .
الأربعاء الموافق  2019\11\20سيكون هناك بعض الانشطة في الطابور الصباحي بمناسة يوم الاطفال العالمي .
الأربعاء الموافق  2019\11\20رحلة الصف الأول إلى القرية التراثية .
الخميس الموافق  2019\11\21رحلة الروضة ( ) KG2Aإلى حديقة الإمارات .
السبت الموافق  2019\11\23إجتماع مجلس أولياء الأمور في الساعة العاشرة في غرفة رقم . 5
الخميس الموافق  2019\11\28رحلة الصف السابع و الثامن إلى إكسبو  2020سيتحرك باص المدرسة متوجها إلى معرض إكسبو 2020
في الساعة  7:20صباحا .
الخميس الموافق  2019\12\28الإحتفال بالعيد الوطني _ وبتلك المناسبة ندعوا أولياء الامور لحضور الاحتفال وذلك مابين الساعة 11:30
حتى . 2:10
الأحد الموافق  2019\12\1عطلة رسمية ( يوم الشهيد )
الإثنين الموافق  2019\12\3و الثلاثاء الموافق  2019\12\3عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني .
من الأربعاء الموافق  2019\12\4حتى الخميس الموافق  2019\12\12امتحانات الفصل الأول حيث ينتهي اليوم الدراسي فس الساعة
 11:35لكل طلاب المدرسة .
الخميس الموافق  2019\12\12آخر يوم دراسي في الفصل الأول .
الأحد  2020\1\5أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي .
ملاحظة مهمة  :على جميع الطلاب الالتزام بالزي المدرسي الصحيح و الأهم أنه لن يسمح لأي طالب بالمشاركة في الرحلات المدرسية
بدون الزي المدرسي الصحيح وبطاقة هوية الطالب المدرسية .
مع أطيب تحيات,
مديرة مدرسة الإبداع البريطانيةالخاصة
كارين روبنسون

