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10th January 2018
Dear Parents
Welcome to the start of Term 2! We trust that you and your family enjoyed a happy winter
holiday.
New Y1-6 Reports
You received your son’s progress report on the last school day of term 1. If you have queries
about this document, please call reception to schedule an appointment with your son’s class
teacher within the next 2 weeks.
Primary Read-a-thon
It was wonderful to hear so many boys talking enthusiastically about reading English and
Arabic books during our inaugural read-a-thon. A whole primary competition, involving all
students from FS1to year 6, certainly encouraged the reading of many, many books! We
hope that you enjoyed the reading focus as much as your sons and our staff did! We
welcome your feedback and suggestions to help us develop our next read-a-thon.
RSB Family Carnival 2017
What an amazing event this was! Sincere thanks to staff, students and parents for their
tremendous effort, support and generosity. We are delighted to announce that more than
sufficient funds were raised to achieve our goal – to help build a school in the African state
of Malawi The total amount raised was over AED170,000. The RSB community can be very
proud indeed of this fantastic achievement!
Clubs – Term 2 and Term 3
Term 2 is a busy term. Already there are several stand out weeks when clubs cannot occur.
The number of weeks available for clubs are limited by the Ramadan timetable in term 3.
After very careful consideration, we have decided to provide just one more block of clubs for
this school year. This 8 week block will run over 2 terms (3 weeks this term and 5 weeks in
term 3).
Fit for Life 2018
Plans are already underway for our annual Fit for Life Week. This special week will see
regular lessons continue as much as possible, but will also include special fitness events
such as sports days, a walk-a-thon and park visits . Next year, The Dubai Fitness Challenge,
Fit for Life and sports days will be combined.
KS2 Overnight Activities
Year 3, 4 ,5 and 6 classes will soon begin to prepare for their overnight school camps. The
focus for all of these camps is ‘Leadership.’ Leadership is an important strand in the new
Moral Education curriculum, and each camp provides an opportunity for students to learn
and practice new skills whilst also deepening their understanding of this important skill.
Many year 4, 5 and 6 students will also participate in a 2 night trip to the adventure centre
in Kalba. This adventure camp provides an excellent the opportunity for learning and
developing skills outside of the classroom.
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The Koran Competition
This annual event begins this week. Kindly note the Koran Competition assembly dates later
this term.
Parent Workshops
Several parent workshops are planned this term. Please note dates below. Further details
will be sent as each event approaches.
Important dates for your calendar for the first half term. Kindly be reminded that dates and
events are subject to change:
7 January
10 January
11 January
25 January
28 January
29 January
30 January
31 January
1 February
4 - 8 February
4 February
5 February
6 February
7 February
8 February
11-13 February
14-17 February
1 March
8 March
11 March
12 March
23 March – 7 April

School resumes after the winter holiday.
Club sign up opens
Parent Workshop: Arabic and Islamic Studies
KS2 Koran Competition Assembly
Y6 Overnight Leadership Camp
Y5 Overnight Leadership Camp
Y4 Overnight Leadership Camp
Y3 Overnight Leadership Camp
KS1 Koran Competition Assembly
Fit for Life Week
FS2 Sports Day
Friendship Games
Y1 & Y2 Sports Day
Y3 & Y4 Sports Day
Y5 & Y6 Sports Day
Parent Workshop with Dr. Shadi ( DHA: Health and Nutrition)
Y4,Y5 & Y6 Trip to Kalba
School closed for Half Term Holiday
Parent Workshop: Maths
Primary Maths Day
Parents Afternoon 1
Parents Afternoon 2
School closed for Spring Break

We look forward to a positive and productive second term.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Co-Head of Primary

Michelle France
Co-Head of Primary
2018  يناير10
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السادة أولياء األمور

المحترمين

تحية طيبة،
مرحبا بكم في بداية الفصل الثاني! نحن على ثقة من أنكم قد استمتعتم بعطلة شتاء سعيدة.
تقارير السنوات  6 -1الجديدة
لقد استلمتم تقرير التقدّم الخاص بنجلكم في نهاية الفصل الدراسي األول  .إذا كان لديكم أي استفسارات حول هذه الوثيقة ،يرجى
االتصال باإلدارة لتحديد موعد مع معلم صف نجلكم خالل األسبوعين القادمين.
مسابقة القراءة للقسم االبتدائي
كان من الرائع أن نسمع الكثير من الطالب وهم يتحدثون بحماس حول قراءة الكتب اإلنجليزية والعربية خالل افتتاحنا لمسابقة
القراءة .شملت المسابقة جميع طالب المدرسة االبتدائية من التمهيدي األول  FS1إلى الصف السادس وكانوا متشجعين لقراءة العديد
من الكتب! نأمل أنكم كنتم قد استمتعتم بالتركيز على مهارة القراءة بقدر ما استمتع نجلكم والمعلمون .نرحب بتعليقاتكم واقتراحاتكم
لمساعدتنا على تطوير مسابقة القراءة القادمة.
كرنفال مدرسة راشد 2017
يا له من حدث مدهش! نتقدم بخالص الشكر للموظفين والطالب وأولياء األمور لجهودهم الهائلة ولدعمهم وكرمهم .يسرنا أن نعلن
أننا حصلنا أكثر من توقعاتنا لتحقيق هدفنا وهو المساعدة في بناء مدرسة في دولة مالوي األفريقية .وبلغ إجمالي المبلغ أكثر من
 170.000درهم .يجب أن يكون مجتمع مدرسة راشد للبنين فخورً ا ج ًدا حقا بهذا اإلنجاز الرائع!
األندية -الفصل الثاني والثالث
الفصل الثاني هو فصل مزدحم باألحداث هناك بالفعل عدة أسابيع بارزة حيث ال يمكننا إجراء األنشطة خاللها .عدد األسابيع المتاحة
لألندية محدودة بسبب أوقات شهر رمضان في الفصل الثالث .بعد دراسة متأنية جدا ،قررنا توفير مجموعة واحدة فقط من األنشطة
لهذا العام الدراسي .سيتم إجراء هذه األنشطة لمدة  8أسابيع خالل فصلين دراسيين ( 3أسابيع خالل هذا الفصل و 5أسابيع في
الفصل الثالث).
اللياقة مدى الحياة 2018
الخطط جارية بالفعل لدينا لحدث أسبوع اللياقة مدى الحياة السنوي .سوف تستمر الدروس االعتيادية خالل هذا األسبوع الخاص إلى
أقصى حد ممكن ،ولكن سوف تشمل أيضا أحداث اللياقة البدنية الخاصة مثل األيام الرياضية والمارثون والزيارات للحدائق .في
العام المقبل ،سيتم الدمج بين تحدي دبي للياقة البدنية واأليام الرياضية واللياقة مدى الحياة.
أنشطة المبيت للمرحلة التأسيسية الثانية
ستبدأ السنوات الثالثة والرابعة والخامسة بالتحضير للتخييم الليلي على أرض المدرسة .يركز هذا النشاط على موضوع "القيادة".
القيادة هي جانب هام في المناهج الجديدة للتعليم األخالقي حيث يوفر كل مخيم فرصة للطالب للتعلم وممارسة مهارات جديدة مع
تعميق فهمهم لهذه المهارة الهامة.
سوف يشارك العديد من طالب السنة الرابعة والخامسة والسادسة أيضا في رحلة مبيت خارجية لمدة ليلتين في مركز المغامرة في
كلباء .يوفر هذا المخيم فرصة ممتازة للتعلم وتطوير المهارات خارج الفصول الدراسية.
مسابقة القرآن الكريم
يبدأ هذا الحدث السنوي هذا األسبوع .يرجى مالحظة مواعيد أسمبلي مسابقة القرآن الكريم في وقت الحق هذا الفصل.
ورش عمل أولياء األمور
من المقرر عقد عدد من ورشات العمل ألولياء األمور خالل هذا الفصل .يرجى مالحظة التواريخ أدناه .وسيتم إرسال المزيد من
التفاصيل مع اقتراب كل حدث.
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تواريخ مهمة للتقويم الخاص بكم لفترة النصف األول من الفصل .يرجى العلم بأن التواريخ واألحداث عرضة للتغيير:
 7يناير
 10يناير
 11يناير
 25يناير
 28يناير
 29يناير
 30يناير
 31يناير
 1فبراير
 8 -4فبراير
 4فبراير
 5فبراير
 6فبراير
 7فبراير
 8فبراير
 13 -11فبراير
 17 -14فبراير
 1مارس
 8مارس
11
12
 23مارس 7 -أبريل

تستأنف الدراسة بعد عطلة الشتاء
يفتح التسجيل لألندية
ورشة عمل أولياء األمور :اللغة العربية والتربية اإلسالمية
أسمبلي مسابقة القرآن للمرحلة التأسيسية 2
مخيم الصف السادس
مخيم الصف الخامس
مخيم الصف الرابع
مخيم الصف الثالث
أسمبلي مسابقة القرآن للمرحلة التأسيسية 1
أسبوع اللياقة مدى الحياة
اليوم الرياضي للتمهيدي 2
ألعاب الصداقة
اليوم الرياضي للصف األول والثاني
اليوم الرياضي للصف الثالث والرابع
اليوم الرياضي للصف الخامس والسادس
ورشة عمل أولياء األمور مع الدكتور شادي (هيئة الصحة بدبي :الصحة والتغذية)
رحلة كلباء للصفوف الرابع والخامس والسادس
تغلق المدرسة -عطلة منتصف الفصل
ورشة عمل أولياء األمور :الرياضيات
يوم الرياضيات للقسم االبتدائي
اجتماع أولياء األمور 1
اجتماع أولياء األمور 2
تغلق المدرسة -عطلة الربيع

نتطلع إلى فصل جديد إيجابي ومثمر.
المخلصون،

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة المدير

ميشيل فرانس
مساعدة المدير

