18th September 2017

Dear FS2-Y6 Parents
We are delighted to report that it has been a calm and happy start to the school year.
To effectively support and guide your son this year, we ask that you attend the Curriculum
Information Meeting for your son’s year group. Each year group will be presenting important
Arabic and English information specific to their year group.
At these meetings you will find out more about additional changes to the Arabic Ministry
curriculum, Homework procedures, the UAE social studies programme and much more!
We therefore encourage you to attend so that you are fully updated for the new school year.
Meetings for each year group will take place at drop off time and run for a maximum of one
hour. We kindly request that you do not bring any children with you to this meeting.

Sunday 24 September
8:00 – 9:00

Monday 25 September
8:00 -9:00

Tuesday 26 September
8:00 – 9:00

Wednesday 27 September
8:00 – 9:00

Y5 Meeting

5B Mr Gavin’s room

Y6 Meeting

6R Miss Julie’s room

Y3 Meeting

3B Miss Alison’s room

Y4 Meeting

4R Miss Aoife’s room

Y1 Meeting

1R Miss Elaine’s room

Y2 Meeting

2R Miss Laura’s room

FS2 Meeting

Library

We look forward to welcoming you to these meetings.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Co-Head of Primary

Michelle France
Co-Head of Primary

 18سبتمبر 2017

المحترمين

السادة أولياء األمور
تحية طيبة،

نحن سعداء أنّ بداية هذا العام الدراسي كانت هادئة وسعيدة.
من أجل دعم نجلكم وإرشاده بفاعلية ،نطلب منكم حضور اجتماع معلومات المنهاج الخاصة بسنة نجلكم .سنقدّم لكم معلومات هامة متعلقة بمنهاج
اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.
خالل االجتماع سوف تتعرفّون على التغييرات اإلضافية التي طرأت على منهاج اللغة العربية الوزاري وسياسة الواجب المنزلي وبرنامج
الدراسات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وأمور أخرى!
نحثكم على الحضور حتى يتم اطالعكم على سير العام الدراسي الجديد بأكمله.
ستكون مدة االجتماع ساعة واحدة فقط كحد أقصى .يرجى التكرم بعدم اصطحاب األطفال إلى هذا االجتماع.
اجتماع الصف الخامس
األحد  24سبتمبر
9:00 -8:00

االثنين  25سبتمبر
9:00 -8:00

غرفة األستاذ جافن ((5B

اجتماع الصف السادس

غرفة األستاذة جولي (6R

اجتماع الصف الثالث

غرفة األستاذة أليسون )(3B

اجتماع الصف الرابع

غرفة األستاذة إيفا )(4R

اجتماع الصف األول

غرفة األستاذة إلين )(1R

الثالثاء  26سبتمبر
9:00 -8:00
اجتماع الصف الثاني

غرفة األستاذة لورا )(2R

اجتماع المرحلة التمهيدية 2
األربعاء  27سبتمبر
9:00 -8:00

نتطلع إلى الترحيب بكم في هذه االجتماعات.
المخلصون،

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة المدير

ميشيل فرانس
مساعدة المدير

المكتبة

