10th September
Dear Parents
Welcome to the start of the 2017-2018 academic year. We trust that you enjoyed a good
summer break and are ready for another busy, exciting school year. As we begin Term 1, we
would like to share some important primary information with you:
Classes at present in Primary
Last year saw the start of our primary journey as a 3 form entry school with 3 classes in every
year group from FS1-Y6. This will remain the same this year. As of today, we have 430 students
enrolled, including 64 new students. A warm RSB welcome to all our new students, parents and
families!
New RSB staff
We are delighted with our staff appointments for this school year and ask you to join us in
welcoming them to the primary team. They bring great experience that will enhance and
complement our existing teaching teams:
Bronwen Brauteseth
Simon Wing
Roqaya Hijazi
Abeer Alabad A Qadeer
Sarah Farhat
Nicola Morse
Yvette Lynch
Louise Daly

Learning Support Teacher
Digital Integration Teacher
Y5 Arabic and Islamic Studies
Teacher
Y3 Arabic and Islamic Studies
Teacher
FS2B Learning Assistant
Learning Assistant
Y5 Learning Assistant
Y6 Learning Assistant

The National Priorities
This year sees subject leaders and class teachers working to ensure that we continue to
incorporate UAE Social Studies objectives and UAE Moral Education content into our existing
curriculum. These curriculum additions have been directed and driven by the UAE Vision
documents. Parent workshops will clearly outline our implementation. Our first curriculum
workshop in October will, in part, address the UAE Social Studies curriculum.
Primary Reports
RSB and LSG Leadership teams have worked together to develop new reporting systems. In
Primary, you will receive reports on your son’s progress at the end of each term and have the
opportunity to discuss progress at our parents afternoons. Please note, an important primary
report meeting takes place in early October. This informative meeting will take place twice (at
RSB in the morning and repeated at LSG in the afternoon).
Improved School Communication
In order to ensure that families receive all school letters promptly and efficiently most school
correspondence will be digital. A link will be sent to you via sms enabling to read this letter on
your mobile device. All school letters can be found on our school website www.rsbdubai.sch.ae.
It is vital that you ensure that primary admin have your correct mobile number in the database.
Please call and check if you are in any doubt.

Parent Meetings, Workshops and Events
Most parent events are scheduled to begin in the morning and will include a delicious breakfast.
Feedback suggests that a meeting at drop off time or after Thursday Assembly works well. LSG
Primary will continue to host many of their parent events in the afternoon. By doing so, we have
eliminated potential clashes in our very busy school calendars.
Meet with School Leaders
Parents will have the opportunity to drop in and chat with a member of the school leadership
team each Wednesday this term. You are welcome to come along to the Primary Leadership
Office from 2:00 – 2:45pm. Either Mr Abdulla Al Maazmi, Mr Glyn Kilsby, Miss Alison Dawson or
Miss Michelle France will be available to talk with you. Our first open office will be on
Wednesday 20 September.
Home School Packs
A letter informing you of a single collection for your son’s Home-School pack will be sent
digitally today. We kindly ask that you send the correct amount for each of your sons in a clearly
labelled envelope by Sunday 17 September. This will enable us to purchase and organise all
that is needed for the upcoming year. Payment for this pack is compulsory.
Year of Reading
We have reduced our lessons from 1 hour to 55 minutes. This has resulted in all primary
classes having a timetabled 30 minute ‘Guided Reading’ session four times per week and 5x20
minute Phonics/Spelling sessions per week. These sessions continue to directly increase the
reading literacy of our students.
Uniform Shop
The uniform shop located on the secondary campus is open every day from 10am-4pm until
Thursday 21 September. Thereafter, the shop opens every Tuesday from 10am – 4pm. Uniform
items can also be purchased from the Stitches store in Al Quoz. See the school website for
store location details.
Reduce, Re-use, Re-cycle
Any used, unwanted uniform items may be sent into school for recycling. A specific box has
been placed in Primary Reception for this purpose.
School Bags
As we alerted you last December, wheelie bags are not permitted in school this year. Health
and safety concerns over wheelie bags in many schools, including our school, have led to this
decision. Every care will be taken by Arabic and English teaching teams to ensure that only
necessary books are brought home every day.
Wash Basins
Construction of a hand washing area has begun in the KS2 playground. This will allow for a
quicker process for boys to wash their hands with soap and water after playing and before
heading into the dining hall for lunch.
Primary Clubs
After careful consideration of the school calendar for term 3, please note that primary clubs will
take place in terms 1 and 2 only.
Student collection at the end of the day (September and October only)
During the warmer weather, we invite all parents and carers (FS1 – Y6) to collect students from
classrooms using their internal classroom doors at the end of their school day. In order to make

this easier, we have extended our FS and Y1-6 pick up times to 20 minutes after end of day
dismissal.
We look forward to working with you this year. Our combined positive efforts will ensure that
your son receives all the support, understanding, guidance and encouragement he needs to be
successful in his formative primary years.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Primary Co-Head

Important Term 1 Dates:
10 September
17 September
21 September
24 September
25 September
26 September
27 September
28 September
1 October
3 October

1 – 5 October
5 October
26 October
27 October – 4 November
5 November
12 November
28 November
30 November
4 December
6 December
7 December
13 December
14 December
15 December -6 January 2018
7 January

Michelle France
Primary Co-Head

All students in school
FS1 Curriculum Meetings 1:00pm-2:00pm
Hijiri Islamic New Year Holiday TBC
Y5 & Y6 Parent Curriculum Meeting at 8am
Y3 & Y4 Parent Curriculum Meeting at 8am
Y1 and Y2 Parent Curriculum Meetings at 8am
FS2 Parent Curriculum Meetings at 8am
Y5 and Y6 Parent Session (Ski Trip and Sri Lanka trip) at
8am
Primary Clubs for Term 1 begins
Joint RSB &LSG Primary Parent Report Meeting at RSB at
8am
Joint RSB &LSG Primary Parent Report Meeting at LSG at
1pm
Selected GL Assessments take place (No revision required)
Y4,5,6 Parent Presentation - Outward Bound Adventure
Camp
Humanities Workshop at 8am
Half Term Holiday – SCHOOL CLOSED
School resumes
Primary Clubs Expo (for Term 2)
RSB & LSG Staff Development Day 1 (SCHOOL CLOSED)
RSB Carnival
Public Holiday TBC
Parent Afternoon 1.1
Parent Afternoon 1.2
Reading Workshop at 8:30 (after assembly)
Primary Open Session 12:00 – 12:45
Team Reward
Primary Students finish at 12:45
Winter Break – SCHOOL CLOSED
Term 2 begins
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السادة أولياء األمور

المحترمين

تحية طيبة،
مرحبا ً بكم في العام الدراسي الجديد  .2018-2017إننا على ثقة بأنكم قد قضيتم عطلة صيفية جيدة وأنكم مفعمون بالحماس لبدء عام
دراسي جديد .مع بداية الفصل األول ،نود اطالعكم على بعض المعلومات المهمة:
صفوف المرحلة االبتدائية الحالية
شهدت المدرسة في العام الماضي بداية جديدة في قسمنا االبتدائي حيث تم جعل  3شعب في كل مرحلة صفية من التمهيدي األول وحتى
السادس .سيستمر هذا األمر لهذا العام أيضًا .لدينا اآلن مجموع  430طالب ملتحقون بالمدرسة لهذا العام بما فيهم  64طالب جدد48 .
منهم ينضمون للمدرسة ألول مرة في التمهيدي األول .نرحب بالطالب وأولياء األمور الجدد في مدرسة راشد للبنين.
انضمام أعضاء جدد
من دواعي سرورنا دعوتكم للترحيب معنا بانضمام أعضاء جدد لفريق المرحلة االبتدائية .إنهم مفعمون بالحماس لمواجهة التحديات
الجديدة في المدرسة.
برونوين براوتيسث
سايمون وينج
رقية حجازي
عبيرعبدالقادر
سارة فرحات
نيكوال مورس
إيفيت لينش
لويز دالي

معلمة في الدعم الدراسي
معلم مادة تكنولوجيا المعلومات
معلمة مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية (الصف
الخامس)
معلمة مادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية (الصف
الثالث)
مساعدة تدريس (التمهيدي الثاني ب)
معلمة (قسم الدعم الدراسي)
مساعدة تدريس (الصف الخامس)
مساعدة تدريس (الصف السادس)

األولويات الوطنية
يرى منسقو المواد ومعلمي الصف هذا العام أن عليهم العمل لضمان استمرارية دمج أهداف محتوى الدراسات االجتماعية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة مع التربية األخالقية في منهجنا الحالي .وقد تم توجيه هذه اإلضافات في المناهج الدراسية ودفعها من خالل وثائق رؤية
اإلمارات العربية المتحدة .ويجرى التخطيط لعقد ورشات عمل ألولياء األمور لنطلعكم على كيفية التنفيذ بشكل واضح  .ستتناول ورشة
العمل األولى في شهر أكتوبر ،في جزء منها ،منهج الدراسات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
تقارير المرحلة االبتدائية
عملت إدارة مدرستي راشد ولطيفة معًا على تطوير نظام التقارير وتوحيدها عبر المدرستين .اجتماعات أولياء األمور التي تجرى كل
فصل سوف تتيح الفرصة لكم لمناقشة سير نجلكم الدراسي بالتفصيل .سوف تستلمون تقريرً ا الكترونيًا عن سير نجلكم الدراسي عند نهاية
كل فصل دراسي .الرجاء العلم بأنه سيُعقد أول اجتماع في أوائل شهر أكتوبر .سوف يجرى هذا االجتماع المهم مرتين (في مدرسة راشد
للبنين صباحً ا وفي مدرسة لطيفة للبنات بعد الظهر).
تطور طرق التواصل في المدرسة
ّ
سوف تصلكم معظم الرسائل المدرسية على هواتفكم من أجل ضمان وصولها على الفور وبشكل فعال .سوف يتم إرسال لكم رسالة
نصية تحتوي على الرابط .سوف تجدون جميع الرسائل المدرسية على موقع المدرسة  .www.rsbdubai.sch.aeمن الضروري
إعالم إدارة المدرسة بأرقام هواتفكم الصحيحة لكي يتم تحديثها إذا لزم األمر .الرجاء االتصال بنا إذا كان لديكم أي استفسارات أخرى.

اجتماعات أولياء األمور وورشات العمل والفعاليات
من المقرر أن تبدأ معظم االجتماعات في الصباح وسوف تشمل وجبة فطور لذيذة في أغلب المناسبات! .تشير االحصاءات إلى أن
االجتماعات التي تجرى في وقت وصول التالميذ أو بعد اجتماع يوم الخميس (األسمبلي) تسير بشكل أفضل  .سوف تواصل مدرسة
لطيفة االبتدائية في إجراء العديد من األحداث في فترة ما بعد الظهر .من خالل القيام بذلك ،نحن نقضي على التضارب في المواعيد
المحتملة في تقويم المدرسة.
مقابلة مدراء المدرسة
سوف تتاح الفرصة ألولياء األمور للحضور والتحدّث إلى عضو من أعضاء اإلدارة كل يوم أربعاء هذا الفصل .نرحب بكم في مكتب
المدراء في المدرسة االبتدائية من الساعة  2:00بعد الظهر إلى الساعة .2:45أما األستاذ عبدهللا المازمي أو األستاذ جلين كيلزبي أو
األستاذة أليسون دوسن أو األستاذة ميشيل فرانس سوف يتواجدون لمقابلتكم .سيكون أول موعد لدينا يوم األربعاء  20سبتمبر.
حزمة المنزل والمدرسة
سوف تصلكم رسالة اليوم بالرسوم المطلوبة من نجلكم لحزمة المنزل والمدرسة .يرجى التكرم بإرسال المبالغ الصحيحة لكل نجل من
أنجالكم في ظرف منفصل يُكتب عليه اسم نجلكم وصفّه بوضوح في موعد أقصاه األحد  17سبتمبر .ستمكننا هذه المبالغ من شراء وتنظيم
كل ما نحتاجه لهذا العام .هذا المبلغ إجباري الدفع.
عام القراءة
لقد قمنا بتخفيض مدة الحصص من ساعة إلى  55دقيقة .نتيجة لذلك ،تم تخصيص  30دقيقة من "القراءة الموجّهة" أربع مرات في
األسبوع و 20دقيقة من اإلمالء والصوتيات خمس مرات في األسبوع .تهدف هذه الجلسات إلى مواصلة ارتفاع مستوى الطالب في
مهارات القراءة.
محل الزي المدرسي الموحد
يقع محل الزي المدرسي الموحد في المدرسة الثانوية ومفتوح يوميًا من الساعة  10:00صباحً ا إلى الساعة  4:00عصرً ا .يمكنكم أيضًا
شراء الزي المدرسي من المتجر الواقع في منطقة القوز .يرجى زيارة موقع المدرسة لتفاصيل موقع المحل.
إعادة تدوير الزي المدرسي
إذا كان لديكم أي زي مدرسي مستعمل وتريدون التخلص منه فبإمكانكم إرساله إلى المدرسة إلعادة التدوير .تم وضع صندوق مخصص
لهذا الغرض في االستقبال الخاص بالقسم االبتدائي.
حقائب المدرسة
كما تم إعالمكم في شهر ديسمبر الماضي ،لن يسمح بالحقائب الجرارة في المدرسة لهذا العام .وقد توصلنا لهذا القرار للحفاظ على سالمة
وصحة طالبنا .سوف يتم العناية من قبل المعلمين بضمان إحضار الطالب للكتب الضرورية فقط يوميًا.
مغاسل لليدين
بدأنا في إنشاء منطقة لغسل اليدين في ساحة المرحلة التأسيسية الثانية .سوف يؤدي هذا إلى إسراع عملية غسل اليدين للطالب بالماء
والصابون بعد اللعب وقبل التوجّه إلى قاعة الطعام لتناول الغداء.
األندية (األنشطة)
بعد االطالع بعناية على تقويم المدرسة للفصل الثالث ،الرجاء العلم أنه سوف تجرى أنشطة المدرسة االبتدائية خالل الفصل األول والثاني
فقط.
مواعيد أخذ الطالب عند نهاية الدوام (شهر سبتمبر وأكتوبر فقط)
أثناء الشهور الحارة ،ندعو جميع أولياء أمور الطالب من الصف التمهيدي األول إلى السادس ألخذ أنجالهم من الصفوف عن طريق
األبواب الداخلية للصفوف عند انتهاء الدوام .لكي نسهّل هذه العملية ،تم تمديد وقت أخذ الطالب إلى  20دقيقة بعد وقت االنصراف.
نتطلع إلى العمل معكم هذا العام .إن تضامن جهودنا اإليجابية سوف يضمن لنجلكم تلقي ما يحتاجه من دعم واستيعاب وتوجيه وتشجيع
خالل سنوات دراسته األساسية.

المخلصون

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة المدير

ميشيل فرانس
مساعد المدير

تواريخ مهمة للفصل األول:
 10سبتمبر
 17سبتمبر
 21سبتمبر
 24سبتمبر
 25سبتمبر
 26سبتمبر
 27سبتمبر
 28سبتمبر
 1أكتوبر
 3أكتوبر

 5-1أكتوبر
 5أكتوبر
 26أكتوبر
 27أكتوبر 4 -نوفمبر
 5نوفمبر
 12نوفمبر
 28نوفمبر
 30نوفمبر
 4ديسمبر
 6ديسمبر
 7ديسمبر
 13ديسمبر
 14ديسمبر
 15ديسمبر 6 -يناير 2018
 7يناير

عودة جميع الطالب
اجتماع تعريفي عن المنهاج ألولياء األمور للصف التمهيدي األول من الساعة  1:00بعد الظهر
إلى الساعة  2:00بعد الظهر
عطلة رأس السنة الهجرية اإلسالمية (سيتم اإلعالن عنها الح ًقا)
اجتماع المناهج ألولياء األمور (للصفي الخامس والسادس) الساعة  8:00صباحً ا
اجتماع المناهج ألولياء األمور (للصفي الثالث والرابع) الساعة  8:00صباحً ا
اجتماع المناهج ألولياء األمور (للصفي األول والثاني) الساعة  8:00صباحً ا

اجتماع المناهج ألولياء األمور (للصف التمهيدي الثاني) الساعة  8:00صبا ًحا
اجتماع أولياء األمور (للصفي الخامس والسادس) عن رحلة التزلج ورحلة سريالنكا الساعة
 8:00صباحً ا
بداية األندية للفصل األول
اجتماع أولياء األمور لمدرستي راشد ولطيفة عن التقارير في مدرسة راشد للبنين الساعة 8:00
صباحً ا
اجتماع أولياء األمور لمدرستي راشد ولطيفة عن التقارير في مدرسة لطيفة للبنات الساعة 1:00
ظهرً ا
امتحانات ) (GLليس هناك حاجة للمراجعة
عرض ألولياء األمور عن رحلة تخييم خارجية -لصفوف الرابع والخامس والسادس
ورشة عمل العلوم اإلنسانية الساعة  8:00صباحً ا
عطلة منتصف الفصل -تغلق المدرسة
العودة للمدرسة
جلسة تعريفية عن أندية الفصل الثاني للمدرسة االبتدائية
يوم التطوير لمعلمي مدرسة راشد ولطيفة (تغلق المدرسة)
كرنفال مدرسة راشد للبنين
ً
عطلة رسمية (سيتم اإلعالن عنها الحقا)
اجتماع أولياء األمور اليوم األول
اجتماع أولياء األمور اليوم الثاني
ورشة عمل القراءة الساعة ( 8:30بعد األسمبلي)
الجلسة المفتوحة للمدرسة االبتدائية من الساعة  12:00إلى 12:45
مكافأة الفريق
انتهاء دوام طالب المدرسة االبتدائية الساعة 12:45
عطلة منتصف العام -تغلق المدرسة
بداية الفصل الثاني

