14th September 2017
Dear Parents
We are looking forward to a new year of primary clubs that will take place during term 1 and
term 2 this year.
Term 1 clubs begin on Sunday October 1st and end on Thursday December 14th. There will
be a short break in our clubs programme this term. No clubs will run from 29th October – 16th
November due to our half term holiday and an exciting new development, ‘Clubs Expo’, that will
take place after the half term break.
A wide range of clubs are on offer, some are paid clubs and some are free of charge. A small
number of clubs are ‘invitation only’. These include team training sessions and student council
meetings. Your son has been informed today if he has been invited to attend team training
sessions. Student council will begin in week 4. If your son is selected as part of the student
council, he will attend this club every Wednesday.
Clubs have been designed to encourage and develop academic, cultural, practical, artistic,
creative and sporting skills in a fun and safe learning environment. They utilise the experience
and expertise of both RSB staff and external providers.
An overview of all the clubs on offer in Term 1 is attached below.
All Y1 – Y6 clubs taking place at school will run from 2:40pm until 3:30pm. FS2 clubs run from
12:50pm until 1:35pm.
Clubs sign up opens on Sunday 17th September at 4pm. A link for sign up will be sent via
SMS. Some clubs have limited numbers and will allocated on a first come, first service basis.
All payments for paid activities are required by Sunday 24th September 2017.
We hope that you will welcome the opportunities provided and sign your son up for clubs this
term.
Kind regards

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Primary Co-Head

Michelle France
Primary Co-Head

 14سبتمبر 2017
السادة أولياء األمور

المحترمين

تحية طيبة،
الموضوع /أندية القسم االبتدائي
نحن نتطلع إلى بدء عام جديد من األنشطة للقسم االبتدائي والتي ستجرى خالل الفصل األول والثاني من هذا العام.
تبدأ أنشطة الفصل األول يوم األحد الموافق  1أكتوبر وتنتهي يوم الخميس الموافق  14ديسمبر .سوف يكون هناك عطلة قصيرة خالل برنامج
األنشطة هذا الفصل .سوف ُتلغى األنشطة من تاريخ  29أكتوبر إلى  16نوفمبر نظرً ا لعطلة منتصف الفصل والجلسة التعريفية بأنشطة الفصل الثاني
التي ستقام بعد عطلة منتصف الفصل.
لقد قمنا بتنظيم مجموعة واسعة من األنشطة بعضهم أنشطة مدفوعة .بعض األنشطة تكون لطالب مختارين فقط (المدعوين) وتشمل األنشطة دورات
تدريبية للفريق واجتماعات لمجلس الطالب .قد تم إعالم نجلكم اليوم عن إذا تمت دعوته إلى حضور دورات تدريبية .سوف تبدأ اجتماعات مجلس
الطالب في األسبو الرابع .إذا تم دعوة نجلكم ليكون عضو من أعضاء مجلس الطالب ،سوف يحضر هذا النشاط كل يوم أربعاء.
تشجع وتنمي األنشطة المعروضة المهارات األكاديمية والثقافية والعملية والفنية واإلبداعية والرياضية في جو من المرح وبيئة تعليمية آمنة ،ومن
خاللها سنتمكن من االستفادة من تجارب وخبرات المعلمين والمدربين الخارجيين.
يرجى االطال على تفاصيل أنشطة الفصل األول في الجدول أدناه.
ستجرى جميع األنشطة في المدرسة للصفوف من األول إلى السادس من الساعة  2:40بعد الظهر إلى الساعة  3:30بعد الظهر .تجرى أنشطة
التمهيدي الثاني من الساعة  12:50إلى الساعة  1:35بعد الظهر.
عصرا .سوف يتم إرسال لكم رابط عبر رسالة نصية للدخول والتسجيل .بعض
يبدأ التسجيل في األنشطة يوم األحد  17سبتمبر في تمام الساعة 4
ً
األنشطة محدودة العدد لذا سيتم األخذ بأولوية االشتراك.
يرجى دفع أي مبالغ مطلوبة لألنشطة في موعد أقصاه األحد  24سبتمبر .2017
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة المدير

ميشيل فرانس
مساعد المدير

RSB Primary Clubs Timetable
Sunday
Year groups

Clubs

Price

5, 6
3, 4
1, 2, 3, 4, 5, 6

Football (Selective)
Swim/Run (Selective)
Parkour DXB

TEAM
TEAM
760 AED

Monday
Year groups

Clubs

Price

5, 6
3, 4
3, 4, 5, 6
FS2 (12.50 - 1:35)
1, 2
1, 2
1, 2
3, 4, 5, 6

Swim/Run (Selective)
Football (Selective)
Fitness
Elite Football
Maths Whizz
Super Science
Art
Elite Football

TEAM
TEAM
FREE
860 AED
FREE
FREE
FREE
860 AED

Tuesday
Year groups

Clubs

3, 4
3, 4, 5, 6
3, 4
5, 6
5, 6
5, 6
FS2 (12:50 - 1:35)

Table Tennis
Horse Riding
Benchball
IFly
Quran
Gaming
Swimming

Price
FREE
180 AED PER LESSON
FREE
900 AED
FREE
FREE
680 AED

Wednesday
Year groups

Clubs

Price

1, 2
1, 2
3, 4
3, 4, 5, 6
3,4
4,5,6
5, 6
5, 6
3, 4, 5, 6
3, 4, 5, 6
1,2
FS2 (12:50 - 1:35)

Arabic Games
Arabic Handwriting
Maths Whizz
Student Council
Arabic Reading
Skiing
Maths whizz
Badminton
Arabic Instruments
Karate
Elite Football
Gymnastics

FREE
FREE
FREE
INVITED
FREE
960 AED
FREE
FREE
FREE
600 AED
860 AED
600 AED

Thursday
Year groups

Clubs

Price

1, 2

Swimming

680 AED

