5th January, 2020
Dear Parents,
Welcome back after our Winter Break. We hope you and your children had a well-deserved rest.
Term 2 Field Trips will be starting soon. All Field Trips are noted on the Activity Calendar that is on the
website. Please check the dates for the grade your child is in and ensure you have the form (signed) and
money returned by the due date so that they can participate.
Clubs for Term 2 will be starting on Sunday, 19th January. The form will be sent home on Tuesday, 7th
January. It must be signed by a parent. If your child is not participating, please collect the necessary form
from either Room 9 or Reception. It will need to be returned by Sunday, 12th January so that a new card can
be issued to your child by Thursday, 16th January.
Thank you to the parents who are ensuring their children attend school in the correct school uniform.
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:
Wednesday, 8th Jan. - Royal Spelling Bee School Round
12th – 16th Jan. - Book Fair Students – at break times
Parents and students – 2:10pm – 3:10pm
th
Thursday, 16 Jan. - Parent Teacher Conferences (Term 1 Report meetings) 12:00pm – 4:00pm (School
finishes at 11:30am)
Sunday, 19th Jan. - KG2 – Grade 2 Sports Day
19th – 23rd Jan. - Health Week
Sunday, 19th Jan. - Term 2 clubs start – Sunday afternoons from 2:10pm to 3:10pm.
Monday, 20th Jan. - Grade 3 – 5 Sports Day
Monday, 20th Jan. - Grade 8-10 Field Trip to EXPO 2020
Tuesday, 21st Jan. - Secondary Boys Sports Day
Wednesday, 22nd Jan. - Secondary Girls Sports Day
Thursday, 23rd Jan. - KG2A Field Trip to Action Zone, Capital Mall
Saturday, 25th Jan. - PSA Meeting – 10:00am in Room 5
Sunday, 26th Jan. - KG2B Field Trip to Action Zone, Capital Mall
26th – 30th Jan. - Innovations Week
Monday, 27th Jan. - KG2C Field Trip to Action Zone, Capital Mall
Wednesday, 29th Jan. - Grade 1 Field Trip to Al Rahba Organic Farm
Thursday, 30th Jan. - Grade 6 Field Trip to Manarat Al Saadiyat (tentative)
Best regards,
Karen Robinson
Principal

أولياء الأمور الأعزاء :

2020\1\5

بداية نود أن نرحب بعودتكم لمدرستنا بعد عطلة الشتاء لهذا العام و نتمى أن تكونوا قد حظيتم باستراحة جيدة أنتم وأبناءكم .
الرحلات المدرسية للفصل الثاني ستبدأ قريبا  ،كل مواعيد الرحلات المدرسية مذكورة في التقويم الخاص بالأنشطة في الموقع
الإلكتوني الخاص بالمدرسة  ،الرجاء الاطلاع على المواعيد الخاصة بصفوف أبناءكم و الحرص على ارجاع الاستمارة الموقعة مع المبلغ
المطلوب للرحلة في الموعد المحدد لضمان أن يذهب أبناءكم في هذه الرحلة ( في حال رغبتم في ذلك ) .
النوادي المدرسية للفصل الثاني ستبدأ في يوم الأحد الموافق  ، 2020\1\19سيتم ارسال الاستماره الخاصة بالخيارات في يوم الثلاثاء
الموافق  . 2020\1\7يجب ارجاعها موقعه من قبل ولي الأمر  ،أما في حال عدم رغبتكم في مشاركة طفلكم في هذه النوادي المدرسية
فالرجاء أخد الا ستمارة الخاصة بعدم الحضور إما من الأستقبال أو من غرفة رقم  9و ارجاعها قبل  2020\1\12حتى نستطيع اصدار كرت
عدم الحضور الخاص بالطالب .
نود أن نشكر أولياء الأمور الحريصين على ارتداء أبناءهم للزي المدرسي الصحيح .
الرجاء العلم أن الشرطة تقوم بمخالفة السائقين الذ ين يقومون بالاصطفاف بشكل خاطئ  ،فالرجاء الالتزام بقوانين المرور .
فيما يلي قائمة بالمواعيد المهمة لهذا الشهر :
الأربعاء الموافق  2020\1\8الدورة المدرسية الخاصة بمسابقة ( )Royal Spelling Bee
من  2020\1\12إلى  2020\1\16معرض الكتاب  ،المواعيد  :للطلاب  :خلال أوقات الإستراحة \ لأولياء الأمور من  2:10حتى 3:10
الخميس  2020\1\16اجتماع أولياء الأمور الخاص الخاص بتقرير علامات الطالب للفصل الدراسي الأول وذلك ما بين الساعة  12:00ظهرا
حتى الساعة  3:00عصرا ( سينتهي الدوام المدرسي للطلاب في ذلك اليوم في الساعة ) 11:30
الأحد الموافق  2020\1\19اليوم الرياضي للصفوف من الروضة الثانية حتى الصف الثاني .
من  2020\1\19إلى  2020\1\23الأسبوع الصحي .
الأحد الموافق  2020\1\19بداية النوادي المدرسية للفصل الثاني من الساعة  2:10حتى 3:10
الإثنين  2020\1\20اليوم الرياضي للصفوف من الصف الثالثر حتى الصف الخامس .
الإثنين الموافق  2020\1\20رحلة اكسبو  2020للصفوف 10-8
الثلاثاء الموافق  2020\1\12اليوم الرياضي للأولاد من الصف السادس حتى الثاني عشر
الأربعاء الموافق  2020\1\22اليوم الرياضي للبنات من الصف السادس حتى الثاني عشر .
الخميس الموافق  2020\1\23رحلة  KG2Aل ( ) Action Zoneفي الكابيتال مول .
السبت الموافق  2020\1\25اجتماع مجلس أولياء الأمور في غرفة رقم  5وذلك في الساعة  10صباحا .
الأحد الموافق  2020\1\26رحلة  KG2Bل ( ) Action Zoneفي الكابيتال مول .
من  2020\1\26إلى  2020\1\30أسبوع المخترعين .
الإثنين  2020\1\27رحلة  KG2Cل ( ) Action Zoneفي الكابيتال مول .
الأربعاء الموافق  2020\1\29رحلة الصف الاول إلى مزرعة الرحبة العضوية .
الخميس الموافق  2020\1\30رحلة الصف السادس إلى منارة السعديات ( سنعلمكم في حال تم التغيير )

مع أطيب تحيات مديرة مدرسة الإبداع البريطانيةالخاصة
كارين روبنسون

