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18 February 2018
Dear Parents
We trust that you enjoyed a pleasant long weekend after a busy first half term. Please find below a
review of the last half term and some events to look forward to in the remainder of term two.
Silent Study
We begin the first day of our Silent Study Trial today. As outlined in the letter last week, this trial aims
to give students who want to learn the opportunity to do so by removing the students who choose to
behave badly and disruptive others from their lessons. Our aims include to:
 respect each other’s right to learn
 maximise the learning opportunities of students who are motivated to learn
 ensure that teachers have the opportunity to deliver high quality lessons
 enable students to make the most of their opportunity to attend our school
Please check your son’s diary every day. If he has been required to attend silent study this will be
recorded for your information. Please make an appointment to see your son’s class teacher if you
have queries or concerns. We thank you in advance for your support.
Parent Workshops
Several workshops were held this half term, they were all well attended. The workshops were led by a
combination of RSB staff and external professionals. There is one more planned this term – a maths
workshop entitled: ‘Supporting your son at home with calculations.’ Please note the date in your diary.
Residential Camps
The KS2 overnight leadership camps and the residential trip to Kalba were all highly successful
events. Students took the signing of their behaviour agreements seriously and ensured that they
contributed to the success of each event by showing good behaviour. A review by staff after each of
these events, has enabled adjustments to be made. This will ensure continued high quality
experiences for the boys who avail themselves of these great opportunities in the future.
PE News
 The boys from Y1 and 3 have been taking part in Jiu Jitsu classes once a week since we
returned to school in January. They have been having a great time in these sessions. The
boys from Y5 and 6 will be taking part in Jiu Jitsu classes during their PE lessons. A Jui Jitsu
after school club has been offered to Y2 and Y4 students only.
 Twenty six Y5 and Y6 students are part of a UAE Rugby Federation programme. They train
every Thursday after school from 1:00 – 1:45 with rugby coach Fabian (an ex South African
player) from the UAE Rugby Federation and Mr Andy. These training sessions are preparing
them for a competition on the 25th April. Watch this space!
 Cross country competitions are gaining lots of interest from students in many schools in
Dubai. Our school hosts several key events during the season. In primary, our boys have
shown good determination throughout the cross country competition season. Y3 and Y4 boys
ended the Cross Country League finishing in 20th team position out of 31 schools. The Y5
and Y6 boys finished in 19th team position out 31 schools. Well done to our cross country
teams!
Fit for life
This was a great week filled with energy, enthusiasm and fitness. Lots of mums and dads showed
their support and joined the boys on a walk/run around Nad Al Sheba Park. Thank you! Our boys did
an amazing job being active both inside and outside of our school day. Remember to do all you can in
your family to keep up the good work and be Fit for Life!
Sports days
Again lots of mums and dads joined us at these special events. Attendance in most year groups was
high, so teams were able to show all that they had practised in PE lessons. An atmosphere of
excitement and fun prevailed at each event. There were some amazing displays of speed and
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endurance in the short and long distance events and several school records were broken. The fastest
boys in our school on the days were:
70m race
200m race
Cross country
Y1 Mohammed Farhad 1B
Mijrin Al Kaabi 1S
Saeed Dafoos 1R
Y2 Abdulla Ketbi 2R
Abdulla Al Ketbi 2R
Abdulla Al Ketbi 2R
Y3 Saeed Abdulla 3B
Ahmad Rashed 3S
Saeed Abdulla 3B
Y4 Hamad Ahbabi 4B
Hamad Ahbabi 4B
Hamdan Ketbi 4S
Y5 Ahmad Ahbabi 5B
Ahmad Ahbabi 5B
Ahmad Ahbabi 5B
Y6 Mohammed Mansoori 6R
Mohammed Mansoori 6R
Mohammed Mansoori 6R
The decision to present medals to only the winner of individual races and the wining team at Y1-Y6
sports days is one that our boys now understand and have adapted to very well. The PE team work
with our boys in lessons to improve their ability to cope with winning and losing. Many parents support
the notion that our children need to learn that sports medals are earned by those who excel in sport.
Sports medals are not rewarded to make all of our students happy on their sports day. Happiness on
sports day should come from the fact that they have had fun with their friends, improved their fitness,
showed their parents great skills and worked hard for their team.
Thursday Snack Box
th
There was great excitement around the school on Thursday 8 February when primary students and
their parents showed their incredible ability to select and pack healthy snack boxes for the first time. It
was a lively, healthy and sociable time! We thank you for your support and enthusiasm and look
forward to continuing this routine every Thursday for the foreseeable future. Please remember that
due to allergies, nuts and nut products are not permitted in snack boxes.
Maths Day
This fun-filled bi-annual event takes place soon! As you are already aware, we are asking students
and staff to come to school wearing a specially decorated ‘Maths t-shirt or Maths Waistcoat.’ Have fun
designing and decorating with your son! A special two week Maths Whizz competition will also be
launched on maths day.
School Resumes after Half term holiday
18 February
1 March
Parent Workshop: Maths
8 March
Primary Maths Day –The theme is ‘Problem solving - Act it out!’
Progress Report 2 is sent home
11 March
Parents Afternoon 1 (1:30 – 4:30)
12 March

Parents Afternoon 2 (1:30 – 4:30)

18 & 19 March

Dentist and Dental Hygienist in school

21 March

Team Reward

22 March

Open Session for Parents 12:00 – 12:50

23 March – 7 April

School closed for Spring Break

8 April

Term 3 begins

We look forward to a busy and productive five weeks until the Spring Break.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Co-head of Primary

Michelle France
Co-head of Primary
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 18فبراير 2018

السادة أولياء األمور

المحترمين

نحن على ثقة بأنكم قد استمتعتم بعطلة نهاية أسبوع طويلة ومريحة بعد منتصف فصل مزدحم .تجدون أدناه مراجعة لنصف الفصل الماضي
وبعض األحداث التي نتطلع إليها في ما تبقى من الفصل الثاني.
الدراسة الصامتة
نبدأ اليوم األول من تجربة الدراسة الصامتة اليوم .كما هو مبين في رسالة األسبوع الماضي ،تهدف هذه التجربة إلى إعطاء الطالب الذين
يرغبون في التعلم الفرصة للقيام بذلك عن طريق إزالة الطالب الذين يختارون أن يتصرفوا بشكل سيء ويعطلون اآلخرين عن دروسهم .تشمل
أهدافنا ما يلي:
 احترام حقوق بعضهم البعض في التعلم
 توسيع فرص التعلم للطالب الذين لديهم دوافع للتعلم
 ضمان إتاحة الفرصة للمعلمين لتقديم دروس عالية الجودة
 تمكين الطالب من االستفادة القصوى من فرصهم في التعلّم داخل المدرسة
يرجى مراجعة مفكرة نجلكم كل يوم .إذا كان قد طلب منه حضور الدراسة الصامتة سيتم تسجيل ذلك .يرجى تحديد موعد لمقابلة معلم صف
نجلكم إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات .نشكركم سل ًفا على دعمكم.
ورش عمل أولياء األمور
لقد تم إجراء العديد من ورش العمل خالل النصف األول من هذا الفصل ،كان عدد الحضور جي ًدا .تم تقديم ورش العمل من قبل مجموعة من
معلمي مدرسة راشد للبنين أو من قبل مهنيين خارجيين .لقد تبقّى ورشة واحدة لهذا الفصل وهي ورشة عمل للرياضيات بعنوان" :دعم نجلكم في
المنزل في الحساب" .يرجى مالحظة التاريخ في المفكرة.
المخيمات
كانت مخيمات المبيت للمرحلة التأسيسية الثانية ومخيم رحلة كلباء ناجحة للغاية .أخذ الطالب توقيع اتفاقيات سلوكهم على محمل الجد وضمنوا
أنهم ساهموا في نجاح كل حدث من خالل إظهار السلوك الجيد .وقد تم مراجعة هذه األحداث من قبل المعلمين بعد انتهائها وإجراء التعديالت
الالزمة وهذا من شأنه أن يضمن استمرار تجارب عالية الجودة لألوالد الذين يستفيدون من هذه الفرص العظيمة في المستقبل.
األخبار الرياضية
• شارك األوالد من الصف األول والثالث في دروس نشاط (جو جيتسو) مرة واحدة في األسبوع منذ عودتنا إلى المدرسة في يناير .لقد
أمضوا وق ًتا ممتعًا خالل هذه الجلسات .تم توفير نشاط (جو جيتسو) كنشاط ما بعد الدوام المدرسي اآلن لطالب الصف الثاني والرابع
فقط.
• ستة وعشرون طالبا من الصف الخامس والسادس هم جزء من برنامج االتحاد اإلماراتي للرجبي .إنهم يتدربون كل يوم خميس بعد
الدوام المدرسي من الساعة  1:45 - 1:00بعد الظهر مع مدرب الرجبي فابيان (العب جنوب أفريقيا السابق) من اتحاد الرجبي
اإلماراتي مع األستاذ أندي .هذه الدورات التدريبية تعدهم للمسابقة في  25أبريل .ترقبوا هذا الحدث!
• تكتسب مسابقات الجري (اختراق الضاحية) الكثير من االهتمام من الطالب في العديد من المدارس في دبي .تستضيف مدرستنا العديد
من األحداث الرئيسة خالل المواسم .قد أظهر أوالدنا في المرحلة االبتدائية تصمي ًما ً
جيدا في جميع المسابقات .احتل طالب الصف
الثالث والصف الرابع خالل دوري مسابقة الجري المركز العشرين بين  31مدرسة ،واحتل طالب الصف الخامس والصف السادس
المركز التاسع عشر بين  31مدرسة .أحسنتم!
اللياقة مدى الحياة
كان أسبو ًعا رائ ًعا وملي ًئا بالطاقة والحماس واللياقة البدنية .أظهر الكثير من األمهات واآلباء دعمهم وانضموا إلى األوالد خالل الجري والمشي
حول حديقة ند الشبا .شكرا لكم! لقد قام أوالدنا بعمل مدهش ونشط داخل وخارج اليوم المدرسي .تذكروا أن تعملوا كل ما بوسعكم مع عائلتكم
للمثابرة في أن تصبحوا الئقين مدى الحياة!
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األيا الرياضة
مرة أخرى ،انضم الكثير من األمهات واآلباء إلينا في هذه األحداث الخاصة .وكانت نسبة الحضور في معظم المراحل الصفية عالية ،لذلك تمكنت
الفرق من استعراض كل ما تدربّوا عليه في دروس التربية البدنية .ساد جو من اإلثارة والمتعة في كل حدث .كان هناك بعض العروض المذهلة
في السرعة وقوة التحمل أثناء أحداث الجري للمسافات القصيرة والطويلة .وكان أسرع األوالد في مدرستنا خالل هذه األيام هم:
اختراق الضاحية
سباق  200متر
سباق  70متر
سعيد بن دعفوس
مجرن الكعبي
السنة  1محمد فرهاد
عبدهللا الكتبي
عبدهللا الكتبي
السنة  2عبدهللا الكتبي
سعيد عبدهللا
أحمد راشد
السنة  3سعيد عبدهللا
حمدان الكتبي
حمد األحبابي
السنة  4حمد األحبابي
أحمد األحبابي
أحمد األحبابي
السنة  5أحمد األحبابي
محمد المنصوري
محمد المنصوري
السنة  6محمد المنصوري
إن قرار إعطاء الميداليات للفائز فقط في المسابقات الفردية والفريق الفائز للسنوات  6-1خالل األيام الرياضية هو أمر قد فهمه األوالد وتكيفّوا
معه بشكل جيد للغاية .يعمل أساتذة التربية البدنية مع طالبنا في الدروس على تحسين قدرتهم على التعامل مع مبدأ الفوز والخسارة .العديد من
أولياء األمور يؤيدون فكرة أن أطفالنا بحاجة إلى معرفة أنه يتم الحصول على الميداليات الرياضية من قبل أولئك الذين يتفوقون في الرياضة .ال
يتم مكافأة جميع طالبنا بالميداليات الرياضية لجعلهم سعداء في يومهم الرياضي .السعادة في اليوم الرياضي يجب أن تأتي من حقيقة أنهم قد
استمتعوا مع أصدقائهم وحس ّنوا من لياقتهم البدنية وأظهروا ألولياء أمورهم مهارات كبيرة وعملوا بجد في فريقهم.
علبة الوجبة الخفيفة يو الخميس
كانت هناك إثارة كبيرة في جميع أنحاء المدرسة يوم الخميس  8فبراير عندما أظهر طالب االبتدائي وأولياء أمورهم قدرة ال تصدّق على اختيار
وتجهيز الوجبة الخفيفة الصحية ألول مرة .كان وق ًتا حيو ًيا وصح ًيا واجتماع ًيا! نشكركم على دعمكم وحماسكم ونتطلع إلى مواصلة هذا الروتين
كل يوم خميس في المستقبل القريب .يرجى تذكر أنه بسبب الحساسية ،ال يسمح بالمكسرات وال مشتقاتها في الوجبات.
يو الرياضيات
سيجرى هذا الحدث المليء بالمتعة قريبا! كما تعلمون ،نحن نطلب من الطالب والمعلمين أن يأتوا إلى المدرسة وهم يرتدون تي-شيرت مصمم
بشيء له عالقة بالرياضيات .استمتعوا بالتصميم والتزيين مع نجلكم! .كما سيتم إطالق مسابقة (ماث-ويز) خاصة في يوم الرياضيات.
تستأنف الدراسة بعد عطلة منتصف الفصل
 18فبراير
ورشة عمل :الرياضيات
 1مارس
يوم الرياضيات للمدرسة االبتدائية -الموضوع هو “حل المسائل"
 8مارس
تقرير التقدّم 2
اجتماع أولياء األمور )4:30-1:30( 1
 11مارس
 12مارس

اجتماع أولياء األمور )4:30-1:30( 2

 18و  19مارس

زيارة أطباء األسنان لفحص الطالب في المدرسة

 21مارس

مكافأة الفريق

 22مارس

الجلسة المفتوحة ألولياء األمور  12:50-12:00بعد الظهر

 23مارس  7 -أبريل

تغلق المدرسة -عطلة الربيع

 8أبريل

بداية الفصل الثالث

نتطلع إلى خمسة أسابيع من العمل الجاد حتى عطلة الربيع.
المخلصون،

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة المدير

ميشيل فرانس
مساعدة المدير

