9th January, 2020
Dear Parents,
You are invited to attend Parent Teacher Meetings on Thursday, 16th January, 2020 from 12pm – 4pm. The
school gates will be closing at 3:45pm.
Please be advised that School will end at 11:30am for all students on this day.
Meetings will be conducted in 5 minute blocks for all grades. We ask you to adhere to this timing so that
other parents do not have to wait. If you require more time, please ask the teacher or school administration
(if you need to speak to more than one teacher), to arrange a meeting time on another day after school.
Meetings for Primary Department: KG 1 – Grade 5, will be held in the classrooms. Meetings for Secondary
and Arabic Department teachers will be held in the gym. If you are unsure of where to go please look for
our Prefects, in the gym and in the courtyard, and they will take you to the appropriate room / teacher.
Prefects will have reflector vests on.
There will be two workshops during this afternoon in the library for parents.
1) KG1 – Grade 5 at 2:00pm “Results of Parent Survey on Homework”. (Mr Chris)
2) Grade 6 – 12 at 3:00pm “IGCSE Equivalency to other Countries”. (Mr Sami)

The following are important dates for you to note:
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
Best regards,
Karen Robinson
Principal

أولياء الأمور الأعزاء :

2020\1\9

تطيب لنا دعوتكم لحضور اجتماع أولياء الأمور و المعلمين ،و ذلك يوم  :الخميس الموافق  17يناير  2020من الساعة 12
ظهرا حتى  04:00مساءا ،ستغلق أبواب المدرسة على الساعة  3:45مساء
صباحا لجميع الطلاب في هذا اليوم.
ُيرجى العلم بأن المدرسة ستنتهي في تمام الساعة 11:30
ً
ستعقد الاجتماعات لمدة  5دقائق لكل طالب لجميع الصفوف  .نرجو من حضرتكم الإلتزام بهذا التوقيت حتى لا يضطر
الآباء الآخرون إلى الانتظار .إذا كنت تحتاج إلى مزيد من الوقت  ،فيرجى أن تطلب من المدرس أو إدارة المدرسة ( إذا
كنت تريد التحدث إلى أكثر من مدرس )  ،لترتيب موعد اجتماع في يوم آخر بعد المدرسة.
اجتماعات المرحلة الابتدائية - KG 1 :الصف الخامس  ،ستعقد في الفصول الدراسية .وسيكون الاجتماع بمدرسي القسم
الثانوي و المواد الإلزامية في صالة الألعاب الرياضية .لأي مساعدة ُ ،يرجى البحث عن محافظينا ( ،)prefectsفي صالة
الألعاب الرياضية وفي ساحة المدرسة ،وسوف يأخذونك إلى الغرفة  /المعلم المناسب .سيلبس المحافظين()prefects
السترات العاكسة(الصفراء).
سيكون هناك ورشتي عمل خلال ذلك اليوم لأولياء الأمور في مكتبة المدرسة :
 )1للصفوف من الروضة الأولى حتى الصف الخامس تبدأ في  2:00بخصوص نتائج الاستبيان المتعلق بالواجب
المنزلي
( سينفذها  :الأستاذ كريس )
 )2للصفوف من السادس حتى الثاني عشر تبدأ في  3:00بخصوص قبول ( معادلة ) شهادة ( ) IGCSEفي
الجامعات في الدول المختلفة  ( .سينفذها  :الأستاذ سامي )
فيما يلي تذكير لعض المواعيد القادمة :
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 .
مع أطيب تحيات مديرة مدرسة الإبداع البريطانيةالخاصة
كارين روبنسون

