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12 April 2018
Dear Parents,
Welcome to the start of Term 3. We trust that you and your family enjoyed a rejuvenating spring
break. Please find below information that concerns events and procedures for this term:
Parents’ day
We were delighted with the attendance on Parent’s day last term. Attendance was at 90%. Thank you
to those parents who took time to give their feedback and make comment on ‘Silent Study’ and
‘Thursday snack boxes’. Be assured that your voices have been heard!
Silent study
Whilst the procedures remain the same for silent study, the location has been moved to free up our
main hall for other school events and activities. Our aims and objectives however, remain unchanged:
 For our students to respect each other’s right to learn
 To ensure that teachers have good quality teaching time
 To maximise learning for students who are motivated to learn
 To ensure that all students to make the most of their invitation to attend our school
After three weeks of our trial, 12 students had been sent to silent study more than 6 times. They met
with Miss Alison to discuss and agree targets aimed at limiting their visits in the last two weeks of
term. We were delighted that the majority of these students positively changed their behaviour and
achieved their goal. In their final review meeting each student stated that they were enjoying school
and learning more when they were behaving appropriately.
Please continue to check your son’s diary every day to see if he has been asked to go to silent study.
Clubs in term 3
Clubs have resumed this week and will continue until May 10th. This will complete the 8 week block.
Please continue to do all you can to ensure that your son attends every club session for the
remainder of this final block. Clubs are a great opportunity to make friends, learn new skills and
understand the importance of commitment.
Staff professional development
RSB primary campus will be closed to students on Sunday May 6th. Staff will participate in
professional development activities on this day.
Ramadan timetable
This timetable will come into effect on the first school day of Ramadan. Details confirming timings and
procedures will be sent closer to the time. Our attendance boundaries remain the same throughout
Ramadan. It is important that families continue to consider school attendance as a high priority during
the Holy Month.
End of year assessments
Assessments will occur throughout Ramadan and after Eid. It is essential that your son continues to
come to school every day for the remainder of the term to ensure that he is able to complete all
revision, formal and informal assessment tasks.
Swim galas
These are scheduled to take place over two weeks. Key Stage 2 students (Y3-6) will showcase their
swim skills in one week and FS2 and KS1(Y1-2) will participate in their swim events the following
week.
FS1 sports morning
FS1 parents will be invited to this very special event next month. This occasion is always
characterised by smiles and pride as parents get to see the incredible social and physical progress
made by the youngest students in our school.
LSG/RSB observation days
As part of our professional development programme, the Senior Leadership Teams from both Rashid
and Latifa School spend a day in each other’s school to evaluate the quality of teaching and learning
across all subjects. This event will take place in May. Feedback from these events contribute to
raising standards in teaching and learning.
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End of year assemblies
Traditionally, we celebrate the end of the year with special group assemblies. This is a special time for
your son to look back and celebrate the year that has passed. Details of the Year 6 graduation will be
released shortly.
Important dates for your diary for term 3:
15 April
New FS1 student assessments.
Current FS1 classes are closed for the day.
22 April
Y6 Swim Gala at 8am
23 April
Y5 Swim Gala at 8am
24 April

Y4 Swim Gala at 8am

29 April

FS1 Sports Morning (in the PE Hall) at 8am

30 April

FS2 Swim Gala at 8am

1 May

Y1 Swim Gala at 8am

2 May

Y2 Swim Gala at 8am

6 May

Staff professional development day
SCHOOL IS CLOSED
Primary Art Exhibition
FS1 & FS2 End of Year Assembly at 8am
Y1&Y2 End of Year Assembly at 8am
Y3,4,5 Certificate Assembly at 8am
FS1 & FS2 Koran competition certificate assembly
Ramadan Begins
Primary End of Year Assessments
Eid Al Fitr
SCHOOL IS CLOSED
Team Reward
Moving Up Session FS1-Y6 (students meet new class teachers)
Last day for primary students. End of Year Report is sent home
All primary students finish at 12:45pm
Summer holiday for all primary students
SCHOOL IS CLOSED
All primary students begin the new school year

9 May – 5 June
13 May
14 May
15 May
17 May
17 May (to be confirmed)
29 May -13 June
15 June – 18 June (to be
confirmed)
20 June
21 June
26 June
27 June -8 September
9 September

Kindly be reminded that these dates and events are subject to change.
We look forward to a positive and productive final term.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Co-Head of Primary

Michelle France
Co-Head of Primary
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 12أبريل 2018

السادة أولياء األمور
تحية طيبة،

المحترمين

مرحبًا بكم في بداية الفصل الثالث .نحن على ثقة بأنكم قد استمتعتم أنتم وعائلتكم بعطلة الربيع .يرجى االطالع أدناه على المعلومات التي تتعلق
باألحداث واإلجراءات الخاصة بهذا الفصل:
اجتماع أولياء األمور
لقد سعدنا بالحضور في يوم اجتماع أولياء األمور الماضي .كانت نسبة الحضور هي  .٪ 90نشكر أولياء األمور الذين أخذوا من وقتهم لتقديم
مالحظاتهم والتعليق على "الدراسة الصامتة" و "وجبات يوم الخميس" .تأكدوا من أننا قد استمعنا آلرائكم!
الدراسة صامتة
في حين أن اإلجراءات تبقى هي نفسها للدراسة الصامتة  ،فقد تم نقل الموقع لتحرير القاعة الرئيسية للمناسبات واألنشطة المدرسية األخرى .ومع
ذلك  ،تبقى أهدافنا بدون تغيير:
•لكي يحترم طالبنا حق بعضهم البعض في التعلم
•التأكد من أن المدرسين يتمتعون بوقت تعليمي جيد
•زيادة التعلم للطالب الذين لديهم دوافع للتعلم
•التأكد من أن جميع الطالب يحققون أقصى استفادة من حضورهم للمدرسة
بعد ثالثة أسابيع من تجربتنا  ،تم إرسال  12طالبا ً للدراسة الصامتة أكثر من  6مرات .اجتمعوا مع األستاذة أليسون لمناقشة األهداف التي تهدف
إلى الحد من زياراتهم خالل األسبوعين األخيرين والموافقة عليها .كان من دواعي سرورنا أن غالبية هؤالء الطالب غيروا سلوكهم بشكل إيجابي
وحققوا هدفهم .ذكر كل طالب في اجتماع المراجعة النهائية أنهم كانوا يستمتعون بالمدرسة ويتعلمون أكثر عندما يتصرفون بشكل مناسب.
يرجى االستمرار في التحقق من يوميات نجلكم كل يوم لمعرفة ما إذا كان قد طلب منه الذهاب إلى الدراسة الصامتة.
األدندية ي الفصل الثالث
استؤنفت األندية هذا األسبوع وستستمر حتى العاشر من مايو .هذا سوف يكمل مجموع  8أسابيع .يرجى االستمرار في بذل كل ما بوسعكم
لضمان حضور نجلكم إلى كل حصص األنشطة المتبقية .تعد األندية فرصة رائعة لتكوين الصداقات وتعلم مهارات جديدة وفهم أهمية االلتزام.
التطوير المهدن للموظفين
سيتم إغالق مدرسة راشد للبنين االبتدائية للطالب يوم األحد  6مايو .سيشارك الموظفون في أنشطة التطوير المهني في هذا اليوم.
جدول رمضان
سوف يدخل هذا الجدول حيز التنفيذ في اليوم األول من رمضان .سيتم إرسال تفاصيل تأكيد التوقيت واإلجراءات أقرب إلى الوقت .تبقى سياسة
الحضور كما هي طوال شهر رمضان .من المهم أن تواصل األسر األخذ بعين االعتبار الحضور المدرسي وإعطائها أولوية عالية خالل الشهر
الكريم.
اختبارات دنهاية العام
ستجري االختبارات طوال شهر رمضان وبعد العيد .من الضروري أن يواظب نجلكم على الحضور إلى المدرسة كل يوم لبقية الفصل للتأكد من
أنه قادر على إكمال جميع مهام المراجعة وجميع االختبارات.
مهرجان السباحة
من المقرر أن يتم هذا على مدى أسبوعين .سيعرض طالب المرحلة التأسيسية الثانية (من الثالث إلى السادس) مهاراتهم في السباحة في أسبوع
واحد وستشارك صفوف التمهيدي الثاني (  )FS2و طالب المرحلة التأسيسية األولى (األول والثاني) في فعاليات السباحة في األسبوع التالي.
الصباح الرياض لتالميذ التمهيدي األول ((FS1
سيتم دعوة أولياء أمور التمهيدي األول إلى هذا الحدث الخاص ج ًدا في الشهر المقبل .تتميّز هذه المناسبة دائمًا باالبتسامات والفخر بينما يتعرّف
أولياء األمور على التقدم االجتماعي والجسدي المدهش الذي حققه الطالب األصغر س ًنا في مدرستنا.
أيام التقييم بين مدرست راشد ولطيفة
كجزء من برنامج التطوير المهني لدينا  ،يقضي فريق اإلدارة العليا من كل من مدرسة راشد ولطيفة يوم في مدرسة كل منهما لتقييم جودة التعليم
والتعلم في جميع المواد الدراسية .سيعقد هذا الحدث في مايو .تسهم التغذية الراجعة من هذه األحداث في رفع المعايير في التعليم والتعلم.
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أسمبل دنهاية العام
كما جرت العادة  ،نحتفل بنهاية العام بأسمبلي خاص .هذا هو وقت خاص لنجلكم لالحتفال بالسنة التي مرت .سيتم إعالمكم بتفاصيل التخرج
للصف السادس في وقت قريب.
يرجى مالحظة هذه التواريخ في المفكرة الخاصة بكم للفصل الثالث:
تقييم طالب التمهيدي األول الجدد
 15أبريل
تغلق صفوف التمهيدي األول لهذا اليوم
مهرجان السباحة للصف السادس الساعة  8صباحً ا
 22أبريل
مهرجان السباحة للصف الخامس الساعة  8صباحً ا
 23أبريل
مهرجان السباحة للصف الرابع الساعة  8صباحً ا
 24أبريل
الصباح الرياضي للتمهيدي األول (في القاعة الرئيسة) الساعة  8صباحً ا
 29أبريل
مهرجان السباحة للصف التمهيدي الثاني
 30أبريل
مهرجان السباحة للصف األول الساعة  8صباحً ا
1مايو
مهرجان السباحة للصف الثاني الساعة  8صباحً ا
 2مايو
يوم التطوير المهني للموظفين
 6مايو
تغلق المدرسة
معرض الفن للقسم االبتدائي
 9مايو 5 -يونيو
أسمبلي نهاية العام للمرحلة التمهيدية الساعة  8صباحً ا
 13مايو
أسمبلي نهاية العام للصفين األول والثاني الساعة  8صباحً ا
 14مايو
أسمبلي الصفوف الثالث والرابع والخامس
 15مايو
أسمبلي توزيع شهادات مسابقة القرآن الكريم للصفين التمهيدي األول والتمهيدي الثاني
 17مايو
 17مايو (يؤكد الح ًقا)
بداية شهر رمضان
نهاية االختبارات للمدرسة االبتدائية
 29مايو 13 -يونيو
 15يونيو 18 -يونيو (يؤكد
عيد الفطر
الح ًقا)
تغلق المدرسة
تكريم الفريق الفائز
 20يونيو
يوم انتقال جميع الطالب من التمهيدي األول إلى السادس (لقضاء يوم مع معلمي صفهم الجدد)
 21يونيو
آخر يوم لطالب المدرسة االبتدائية .إرسال تقارير نهاية العام مع الطالب
 26يونيو
موعد انتهاء الدوام لجميع طالب المدرسة االبتدائية هو  12:45بعد الظهر
عطلة الصيف لجميع طالب المدرسة االبتدائية
 27يونيو 8 -سبتمبر
تغلق المدرسة
بداية العام الدراسي لطلبة المدرسة االبتدائية
 9سبتمبر

الرجاء التكرم بالعلم بأن هذه التواريخ واألحداث قابلة للتغيير.
نتطلع إلى فصل أخير إيجابي ومليء بالعمل واإلنتاج
المخلصون،

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة المدير

ميشيل فرانس
مساعدة المدير

