14th January 2019
Dear Parents
Welcome to the start of Term 2. It’s promising to be another busy term!
Term 1 Reports (Y1-6)
At the end of term 1 you received notification on your RSB Engage App alerting you to
access your son’s Term 1 report. If you have had difficulties accessing your son’s report,
kindly call primary reception for assistance and support.
You will receive notification at the end of this term on your RSB Engage App to access your
son’s Term 2 report. Please note, all of your son’s previous reports are also available to view
on the app.
FS Mid-Year Reports
Our youngest students receive two reports per year. Mid-Year reports for FS students will
be shared with you at the end of January via the Rashid School Engage App.
Parent Afternoons
It is really important that parents do all they can to attend these important events as
scheduled. These meetings, together with written reports, enable you to track your son’s
progress throughout the year. Parent attendance at these meetings is essential to support
future progress. They help to establish and maintain positive and productive home-school
partnerships.
The ‘Simply Bottles’ Campaign
Last Thursday, the student council arranged for a recycling company called ‘Simply Bottles’
to come in to school to speak at assemblies. The presentation helped us to understand the
urgent need to reduce our use of plastic and to recycle the plastic water bottles so prevalent
in our lives. As a result, the RSB primary student council ask our community to place used
water bottles in collection bins in our school. Please ensure that each plastic bottle is
crushed (with your hands) to remove the air, before placing in the recycling bins. The bins
will be emptied regularly and all our used water bottles will become part of a recycling
process to produce yarn that is used to make clothing. We encourage you to visit the Simply
bottles website with your son to find out more! https://dgrade.com/simplybottles/
The primary iPad programme
The use of 1-1 iPads in KS2 continues to enhance learning. Whilst we have made some
improvements, the technical process of setting up all the iPads for use in school, remains
lengthy. This year, Y3 students will be invited to begin using iPads to support their learning
in term 3. iPads must be purchased through our school partner JTRS, to ensure that all
devices are fully compatible with our iPad management system enabling maximum benefits.
Further details will be provided to Y3 parents this week.
KS2 Overnight Leadership Camps
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 Moral
Education curriculum. Each camp provides an opportunity for students to learn and practice
new skills whilst deepening their understanding of this important skill.
Y4, 5 and 6 students also have the opportunity to participate in a 2 night trip to the adventure
centre in Kalba. This adventure camp provides an excellent opportunity for personal and
social skills development, outside the classroom with friends and teachers.

Primary Ski Trip 2019
Excitement is building for the thirteen Year 5 & 6 students and three RSB staff as they make
preparations for this amazing educational trip to Verbier, Switzerland. We wish them well
with preparations and look forward to hearing all about their amazing adventure on their
return.
The Quran Competition
This annual event begins this week. Kindly note the Quran Competition assembly dates later
this term.
Parent Workshops
Several parent workshops are planned this term. Attendance at these events last term was
quite disappointing. Feedback from the small number of parents who attend is generally very
positive. Any development suggestions are always welcomed and used to improve your
workshop experience. Further details will be sent as each event approaches. We look
forward to welcoming you to these informative sessions.
CAT 4 parent and student sessions
The Y3 parents are invited to attend the CAT 4 sessions with their sons. This session will
ask both parents and students to look closely at the CAT 4 (Cognitive Ability Test) results.
By doing so, students will get to know their strengths and weaknesses as young learners.

Important Term 2 dates:
6 January
7 January
13 January
21 January
22 January
23 January
27 – 31 January
27 January
28 January
29 January
30 January
31 January

3 February
5 February
10 February
11 February
12 February
13 February
17 – 19 February
17-19 February
20 - 23 February
24 February

School resumes after the winter holiday
Quran competition assessment begins
Primary Clubs Block 2 begins
3S CAT4 parent session
3R CAT 4 parent session
3B CAT 4 parent session
Camp Week – No Primary Clubs
Y6 Overnight Leadership Camp
Y5 Overnight Leadership Camp
Y4 Overnight Leadership Camp
Y3 Overnight Leadership Camp
FS Mid-Year Reports are released
Parent Workshop(after assemblies): Building Positive Bonds with your
child (Student counsellor)
Parent Afternoon 2.1 from 1:30 – 4:30
Parent Afternoon 2.2 from 1:30 – 4:30
FS2 Sports Day
Y1 & Y2 Sports Day
Y3 & Y4 Sports Day
Y5 & Y6 Sports Day
Short school week - No Primary Clubs
Y4,Y5 & Y6 Trip to Kalba
School closed for Half Term Holiday
RSB & LSG Staff Professional Development Day (school closed to
students)

23 February - 2 March
28 February

Primary Ski Trip to Verbier, Switzerland
KS1 Quran Competition Assembly 8:00am
KS2 Quran Competition Assembly 8:40am
Parent Workshop (after assemblies): Innovation
7 March
UAE National Sports Day
10 – 19 March
GL Assessments and end of term assessments
11 March
Arabic Assessments
18 March
Islamic Studies Assessments
21 March
Primary Science Day
Parent Workshop (after assemblies): Primary Science
24 – 28 March
No Primary Clubs
27 March
Team Treat
Term 2 Report (Y1-6) becomes available
23 March – 7 April
School closed for Spring Break
*Dates and events are subject to change*
We thank you on advance for your continued cooperation and support. We look forward to a
happy and productive second term.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Co-Head of Primary

Michelle France
Co-Head of Primary

 14يناير 2019
السادة أولياء األمور

المحترمين

تحية طيبة،
ً
فصل مددحمًا باألحداث.
نرحب بكم في بداية الفصل الثاني .سيكون
تقارير الفصل األول (السنوات األول إلى السادس)
في نهاية الفصل الدراسي األول ،تلقيتم إشعارً ا على تطبيق مدرسة راشد يرشدكم لقراءة تقرير نجلكم للفصل األول .إذا كنتم قد
واجهتم صعوبات في الوصول إلى تقرير نجلكم ،فيرجى االتصال بإدارة المدرسة االبتدائية للحصول على المساعدة والدعم.
ستتلقون إشعارً ا في نهاية هذا الفصل على التطبيق للدخول إلى تطبيق مدرسة راشد للبنين يمكنكم الوصول إلى تقرير نجلكم للفصل
الثاني .يرجى ملحظة أن جميع تقارير نجلكم السابقة متاحة أيضًا للعرض على التطبيق.
تقارير منتصف العام للمرحلة التمهيدية
يتلقى أطفالنا األصغر س ًنا تقريرين سنويًا .سيتم إطلعكم على تقارير منتصف العام لطلب المرحلة التمهيدية في نهاية شهر يناير
عبر تطبيق مدرسة راشد.
اجتماعات أولياء األمور
من المهم ح ًقا أن يبذل أولياء األمور كل ما في وسعهم لحضور هذه األحداث الهامة .تم ّكنكم هذه االجتماعات باإلضافة إلى التقارير
المكتوبة ،من تتبع تقدم نجلكم على مدار العام .حضور أولياء األمور لهذه االجتماعات أمر ضروري لدعم التقدم في المستقبل .إنها
تساعد على إنشاء شراكات إيجابية ومثمرة بين المدرسة والمندل والمحافظة عليها.
حملة "زجاجات ببساطة"
رتب مجلس الطلب يوم الخميس الماضي الستضافة شركة إلعادة التدوير تحت عنوان "دجاجات ببساطة" للدخول إلى المدرسة
للتحدث أثناء األسمبلي .مكنتنا المعلومات المقدمة جميعًا من فهم الحاجة الملحة لتقليل استخدامنا للبلستيك وإعادة تدوير دجاجات
المياه البلستيكية المنتشرة في حياتنا .ونتيجة لذلك ،يطلب مجلس طلب مدرسة راشد للبنين االبتدائية من مجتمعنا وضع دجاجات
المياه المستعملة في حاويات التجميع في مدرستنا .يرجى التأكد من سحق كل دجاجة بلستيكية (بواسطة يدك) إلدالة الهواء قبل
وضعها في حاويات إعادة التدوير .سيتم تفريغ الحاويات بانتظام ،وستصبح جميع دجاجات المياه المستخدمة جدءًا من عملية إعادة
التدوير إلنتاج خيوط الغدل المستخدمة في صناعة الملبس .نشجعكم على ديارة موقع دجاجات ببساطة مع نجلكم لمعرفة المديد !
https://dgrade.com/simplybottles/
برنامج اآليباد في المدرسة االبتدائية
يستمر استخدام اآليباد في المرحلة التأسيسية الثانية لتعديد التعلّم .على الرغم من أننا أجرينا بعض التحسينات ،إال أن العملية الفنية
إلعداد كل أجهدة اآليباد للستخدام في المدرسة ال تدال طويلة .في هذا العام  ،سيتم دعوة طلب الثالث لبدء استخدام أجهدة اآليباد
لدعم تعلمهم في الفصل الثالث .يجب شراء أجهدة اآليباد عن طريق موقع  ،JTRSللتأكد من توافق جميع األجهدة بشكل كامل مع
نظام إدارة آيباد مما يوفر أقصى قدر من الفوائد .سيتم تقديم مديد من التفاصيل إلى أولياء أمور الصف الثالث هذا األسبوع.
مخيمات المبيت الليلي للمرحلة التأسيسية الثانية تحت عنوان "القيادة"
ستبدأ صفوف السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في اإلعداد لمخيمات المدرسة الليلية .تر ّكد جميع هذه المخيمات على
مهارات القيادة لدى الطلب .تعتبر القيادة من أهم الجوانب في منهاج التربية األخلقية .يوفر كل مخيم فرصة للطلب للتعلم
وممارسة مهارات جديدة أثناء تعميق فهمهم لهذه المهارة الهامة.

كما سيتاح أيضًا لطلب الصفوف الرابع والخامس والسادس فرصة المشاركة في رحلة لمدة ليلتين إلى مركد المغامرة في مدينة
كلباء .يوفر مخيم المغامرات هذا فرصة ممتادة لتطوير المهارات الشخصية واالجتماعية خارج الفصل الدراسي مع األصدقاء
والمعلمين.
رحلة التزلج في المدرسة االبتدائية 2019
سيقوم ثلثة عشر طالبًا من صفوف الخامس والسادس برحلة تدلج مثيرة إلى فيربيير في سويسرا ويرافقهم ثلثة معلمين من أعضاء
هيئة التدريس في مدرسة راشد للبنين وهم يستعدون اآلن لهذه الرحلة التعليمية المدهشة .نتمنى لهم التوفيق في االستعدادات ونتطلع
إلى سماع كل شيء عن مغامرتهم المذهلة عند عودتهم.
مسابقة القرآن الكريم
يبدأ هذا الحدث السنوي هذا األسبوع .يرجى ملحظة موعد مسابقة القرآن الكريم في وقت الحق خلل هذا الفصل.
ورش عمل أولياء األمور
يتم ترتيب العديد من ورش عمل أولياء األمور هذا الفصل .كان الحضور في هذه األحداث األخيرة فترة مخيبة لآلمال .عادة ما تكون
التغذية الراجعة من عدد صغير من اآلباء الذين يحضرون إيجابية للغاية .دائما ً ما يتم الترحيب بأي اقتراحات تطوير واستخدامها
لتحسين تجربة ورشة العمل الخاصة بكم .سيتم إرسال المديد من التفاصيل مع اقتراب كل حدث .نتطلع إلى الترحيب بكم في هذه
الجلسات المفيدة.
جلسات  CAT 4ألولياء األمور والطالب
أولياء أمور الصف الثالث مدعوون لحضور جلسات  CAT 4مع أبنائهم .سوف تطلب هذه الجلسة من أولياء األمور والطلب
للطلع عن كثب على نتائج اختبار ( CAT 4اختبار القدرة المعرفية) .من خلل القيام بذلك ،سوف يتعرف الطلب على نقاط
قوتهم وضعفهم كمتعلمين صغار.
تواريخ مهمة للتقويم الخاص بكم لفترة الفصل الثاني .يرجى العلم بأن التواريخ واألحداث عرضة للتغيير:
 6يناير
 7يناير
 13يناير
 21يناير
 22يناير
 23يناير
 31-27يناير
 27يناير
 28يناير
 29يناير
 30يناير
 31يناير
 3فبراير
 5فبراير
 10فبراير
 11فبراير
 12فبراير
 13فبراير
 19-17فبراير
 19 -17فبراير
 23-20فبراير
 24فبراير
 23فبراير 2 -مارس

تستأنف الدراسة بعد عطلة الشتاء
تبدأ مسابقة القرآن الكريم
بداية األندية للمدرسة االبتدائية
جلسة كات  4للصف الثالث س
جلسة كات  4للصف الثالث ر
جلسة كات  4للصف الثالث ب

أسبوع التخييم -ال يوجد أندية للمدرسة االبتدائية
مخيم الصف السادس
مخيم الصف الخامس
مخيم الصف الرابع
مخيم الصف الثالث
إرسال تقرير منتصف الفصل للمرحلة التمهيدية
ورشة عمل ألولياء األمور (بعد األسمبلي) :بعنوان "بناء علقات إيجابية مع نجلكم" مقدمة من
قبل األخصائية االجتماعية
اجتماع أولياء األمور  2من الساعة 4:30 -1:30
اجتماع أولياء األمور  2من الساعة 4:30 -1:30
اليوم الرياضي للمرحلة التمهيدية الثانية
اليوم الرياضي للصف األول والصف الثاني
اليوم الرياضي للصف الثالث والصف الرابع
اليوم الرياضي للصف الخامس والصف السادس
أسبوع دراسي قصير -ال يوجد أندية للمدرسة االبتدائية
رحلة كلباء للصفوف الرابع والخامس والسادس
تغلق المدرسة -عطلة منتصف الفصل
يوم التطوير المهني للموظفين في مدرستي راشد ولطيفة (تغلق المدرسة للطالب)
رحلة التزلج – فيربيير ،سويسرا

 28فبراير
 7مارس
 19 -10مارس
 11مارس
 18مارس
 21مارس
 28 -24مارس
 27مارس
 23مارس  7 -أبريل

ورشة عمل ألوياء لألورر ( بعد األسمبلي) :االبتكار
صبءحء
8:00
لألويى
أسمبلي وسءبقة ليقرآن ليكريم يلمرحلة ليتأساساة
ً
صبءحء
أسمبلي وسءبقة ليقرآن ليكريم يلمرحلة ليتأساساة ليثءناة 8:40
ً
اليوم الوطني الرياضي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
امتحانات  GLوامتحانات نهاية الفصل
امتحانات اللغة العربية
امتحانات التربية اإلسالمية
يوم العلوم في المدرسة االبتدائية
ورشة عمل ألوياء لألورر ببد لألسمبلي ::مادة العلوم في المدرسة االبتدائية

ال يرج أن ية يلم رسة لالبت لئاة
مكافأة الفريق
تقرير الفصل الثاني للصفوف 6-1
تغلق ليم رسة -عطلة ليرباع

نشكركم سلفً على تعاونكم ودعمكم المتواصل .نتطلع إلى فصل ثان سعيد ومثمر.
المخلصون،

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة مدير

ميشيل فرانس
مساعدة مدير

