25th September 2017
Dear Parents
Please find below an outline for the school term dates for 2017-2018. There has been no
change to the dates since these were released in June.
In addition, a calendar of important primary dates was sent to you as part of a welcome letter
in the first week of term. This outlines several important meetings and school event taking
place this term.
Copies of both documents can be found on our school website www.rsbdubai.sch.ae for
your convenience.
Autumn Term 2017 / 2018 – Term 1
Term Starts

Sunday 10th September 2017

Half Term

Sunday 29th October to Thursday 2nd November

Term Ends

Thursday 14th December 2017
Spring Term 2017 / 2018 – Term 2

Term Starts

Sunday 7th January 2018

Half Term

Wed 14th February to Thursday 15th February 2018

Terms Ends

Thursday 22nd March 2018
Summer Term 2017 / 2018 – Term 3

Term Starts

Sunday 8th April 2018

Term Ends

Thursday 28th June 2018
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 25سبتمبر 2017
السادة أولياء األمور

المحترمين

الرجاء االطالع أدناه على تفاصيل تواريخ الفصول المدرسية للعام األاكاديم  .2018-2017لم يتم تغيير أي تاريخ منذ إصداره
ف شهر يونيو الماض .
باإلضافة إلى ذلك ،تم إرسال جدول التواريخ المهمة الت تخص المدرسة االبتدائية ضمن الرسالة الترحيبية ف بداية العام .يحدد هذا
الجدول العديد من االجتماعات الهامة واألحداث المدرسية الت سيتم إجراؤها هذا الفصل.
يماكناكم االطالع على جميع هذه الوثائق على موقع المدرسة . www.rsbdubai.sch.ae

فصل الخريف  -2018 /2017الفصل األول
األحد  10سبتمبر 2017

بداية الفصل

األحد  29أاكتوبر إلى الخميس  2نوفمبر

منتصف الفصل

الخميس  14ديسمبر 2017

نهاية الفصل

فصل الربيع  - 2018 / 2017الفصل الثاني
األحد  7يناير 2018

بداية الفصل

األربعاء  14فبراير إلى الخميس  15فبراير 2018

منتصف الفصل

الخميس  22مارس 2018

نهاية الفصل

فصل الصيف  -2018 /2017الفصل الثالث
األحد  8أبريل 2018

بداية الفصل

الخميس  28يونيو 2018

نهاية الفصل
المخلصون

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة المدير

ميشيل فرانس
مساعد المدير

