5th September 2018
Dear Parents
Welcome to the start of the 2018-2019 academic year. We trust that you enjoyed a good
summer break and are ready for another busy, exciting and rewarding school year.
As we begin Term 1, we would like to share some important primary information with you:
Classes at present in Primary
As of today, we have 452 students enrolled, including fifty new FS1 students and twenty one
F2-Y6 new students. A warm RSB welcome to all our new students, parents and families!
Class Groupings
The re-grouping of classes is a process that is conducted over several weeks in term 3 and
includes all teachers in the year group. We use academic and social data to inform student
placement and create balanced classes. This year the current Y1, Y3, Y4,Y5 and Y6 have been
re-grouped.
No classes in primary have been set by ability. R, S and B classes are all mixed ability groups.
Your son may come home a little unsettled because he is with a new teacher, in a new
classroom and for some, with new classmates. We ask that you do all you can to re-assure him.
Help him to understand that learning to form new friendships is an important part of growing up.
It is important for him to understand that forming new relationships takes time, effort and
patience.
New teaching teams have also been established. The creation of new teaching teams has also
required careful thought and consideration. We are delighted with the results!
New parents meeting
Parents of new students to our school (FS1-Y6) are invited to an information session on
Tuesday 11 September at 1:30pm in the Primary Library. Come and find out all about your son’s
new school with Miss Michelle and Miss Alison.
New RSB staff
We are delighted with our staff appointments for this school year and ask you to join us in
welcoming them to the primary team. They bring great experience that will enhance and
complement our existing teaching teams:
Ben Pritchard
Claire Morris
Mark Mullan
Mark Rees
Meabh Rohan
Sinead Lord
Iona Pearson
Jeanine Fritz
Jill Ayre
Sara
Cambridge
Rachel
Thomas
Nicola Tait
Nancy Hage

Y6 class teacher
Y1 class teacher
Y5 class teacher
Y4 class teacher
Y5 phase support teacher
FS2 class teacher
Learning Support Assistant (Inclusion Department)
F1 Learning Assistant
Y1 Learning Assistant
Y2 Learning Assistant
Y5 Learning Assistant
Y6 Learning Assistant (covering Miss Eve’s maternity leave
RSB Student Counsellor (across the primary and secondary
sections)

Phase Leaders
Three members of our teaching team will take a leading role in curriculum development in
primary this year:
Miss Lindsay Carty will lead FS, Miss Claire McIntyre will lead Y1-3 and Mr Mark Mullan will
lead Y4-6.
Miss Clare will share her class teaching responsibilities in 3R with Mr Dave, and Mr Mullan will
share his class teaching responsibilities in 5S with Miss Meabh. The focus of the phase leaders
will be to further align our curriculum with National Parameters. Importantly they will work with
class teachers in their phase to continue our quest to raise standards and improve student
progress and attainment. We have created new office spaces for these key members of staff.
Arrival in the morning
LSG and RSB have collaborated to further support families by staggering drop off times. Please
be reminded of the primary morning timings :
Before 7:30am
7:30am
7:30am –
7:40am
7:40am –
7:50am
7:50 am

Students must remain in stay in their cars under adult supervision
The school bell rings. Students exit cars quickly
For the months of September and October only (hot weather).
Students are welcomed into their classrooms.
Registration

Lesson 1 begins. Students are marked late.
Late students must collect a late card from reception before going to
their classrooms.
Student collection at the end of the day (September and October only)
During the warmer weather, we invite all parents and carers (FS1 – Y6) to collect students from
classrooms using their internal classroom doors at the end of their school day.
Parents and carers must wait until the dismissal bell rings before going past the barriers to the
classrooms. No parents/carers should be in the Key Stage areas BEFORE dismissal.
Dismissal time for FS1 and FS2 is 1:00pm. Dismissal times for Y1-6 remains at 2:30. Parents
are kindly asked to ensure that their sons are collected no later than 15 minutes after dismissal.
Sign in - Sign out at reception to access classroom areas in the school day
All adults who come into the primary building to go to classrooms during the school day, are
required to sign in and out at reception. Visitors will wear a visitors badge so staff are aware that
they have been signed in. For student safety, we need to know who is in the building during
school time. We understand that this is a new routine for many, but this is a student safety
requirement that we must fulfil.
Improved School Communication
All most school correspondence will continue to be sent digitally. We will send a link to you via
sms enabling to read this letter on your mobile device. All school letters can be found on our
school website www.rsbdubai.sch.ae. It is vital that you ensure that the primary admin team
have your correct mobile number in the school database. Please call and check if you are in any
doubt.
Student Absence
We request parents to send an SMS via WhatsApp to 050 917 6263 to inform the school of your
son’s absence. This text must be sent by 7:50am on the day of his absence. Please state the
reason for his absence in the text. This helps us to collect accurate attendance data. Your help
with this is greatly appreciated.

Parent Communication
After a successful trial last year, we can confirm that Foundation Stage parents will use Seesaw
and Y1-6 Parents will use Class Dojo to send regular classroom messages and curriculum
updates to you. All log on details will be shared with parents next week.
Weekly Curriculum updates
Following requests from parents, all year groups will send a short weekly plan of content and
skills being covered in Arabic, English, Maths, Science, UAE Social Studies and Moral Ed.
Annual Student payment
We kindly ask that you send the correct amount for each of your sons in a clearly labelled
envelope by Sunday 30 September. This should be delivered to reception. This will enable us to
purchase and organise all that is needed for the upcoming year.
Uniform Shop
The uniform shop located on the secondary campus is open every day from 10am-4pm until
Thursday 21 September. Thereafter, the shop opens every Tuesday from 10am – 4pm. Uniform
items can also be purchased from the Stitches store in Al Quoz. See the school website for
store location details.
Primary Clubs
After careful consideration of the school calendar for term 3, please note that primary clubs will
only take place in terms 1 and 2.
We look forward to working with you this year. Our combined positive efforts will ensure that
your son receives the all the support, understanding, guidance and encouragement he needs to
be successful in his formative primary years.
Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Primary Co-Head

Michelle France
Primary Co-Head

Important Term 1 Dates:
5 September
11 September
13 September
16 September
16-18 September
23 September
24 September
25 September
26 September
30 September
1 – 5 October
4 October
14 October
16 October
18 October
19 October -27 October
28 October
1 November
29 November
2 December
3-6 December
6 December
9th & 10th December
10 December
12 December
13 December

All students in school
New Parents Meeting
Hijiri Islamic New Year Holiday - SCHOOL CLOSED
FS Parent Curriculum Meeting at 1:30pm
Book Fair by Bookworm in school
Y1 and Y2 Parent Curriculum Meeting at 7:50
Y3 and Y4 Parent Curriculum Meetings at 7:50
Y5 and Y6 Parent Curriculum Meetings at 7:50
Arabic Curriculum Parent Meeting at 7:50
Primary Clubs for Term 1 begins
Selected GL Assessments take place (No revision required)
Parent Workshop by school counsellor ‘Strong mothers, strong
sons’
Parent Afternoon 1.1 from 1:45 – 4:45
Parent Afternoon 1.2 from 1:45 – 4:45
RSB & LSG Staff Development Day (SCHOOL CLOSED TO
STUDENTS)
Half Term Holiday – SCHOOL CLOSED
School resumes
Parent Workshop: English Curriculum
National Day Celebration (in school)
National Day Holiday TBC
Selected GL Assessments take place (No revision required)
Open Session 12:00 – 1:00
Student photographs with Pret-a-Portrait
Report 1 Home
Team Reward
Arabic Language Day
Primary Students finish at 1:00
Winter Break – SCHOOL CLOSED

14 December -5 January
2019
6 January
Term 2 begins
*Kindly be reminded that dates and events are subject to change
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السادة أولياء األمور
تحية طيبة

المحترمين

مرحبًا بكم في بداية العام األكاديمي  .2019-2018نحن على ثقة بأنكم قد استمتعتم بعطلة صيفية جيّدة وأنكم على استعداد
لبدء عام دراسي جديد ومثير ومليء باألحداث .مع بداية الفصل األول ،نود أن نشارككم بعض المعلومات األساسية الهامة:
صفوف المدرسة االبتدائية في الوقت الحاضر
ً
جديدا من
لدينا اليوم  452طالبًا مسجلون في المدرسة االبتدائية ،بما في ذلك  50طالبًا جدي ًدا في التمهيدي األول و 21طالبًا
التمهيدي الثاني إلى السادس .نرحب بجميع طالبنا الجدد وأولياء أمورهم وعائالتهم في مدرسة راشد للبنين!
توزيع الطالب في الصفوف
إعادة توزيع الطالب في الصفوف هي عملية يتم إجراؤها على مدار عدة أسابيع في الفصل الثالث وتتضمن جميع المعلمين
من المراحل التعليمية .نحن نستخدم البيانات األكاديمية واالجتماعية في توزيع الطالب وإنشاء صفوف متوازنة .هذا العام تم
إعادة توزيع الصف األول والثالث والرابع والخامس والسادس .لم يتم تحديد أي صفوف في المرحلة االبتدائية على حسب
القدرة .إن الصفوف في شعبة ر وشعبة س وشعبة ب تتكون من مجموعات ذوي قدرات متنوعة.
قد يعود نجلكم إلى المنزل غير مستقر قليالً ألنه يعمل مع معلم جديد في صف دراسي جديد وفي بعض الحاالت مع زمالء
دراسة جدد .نطلب منكم أن تعملوا كل ما بوسعكم لطمأنته .ساعدوه على فهم أن تكوين صداقات جديدة هو جزء مهم من
عملية النمو .من المهم بالنسبة له أن يفهم أن تكوين عالقات جديدة يتطلب بعض الوقت والجهد والصبر.
كما أنه تم إنشاء فرق تدريس جديدة .إن إنشاء فرق تدريس جديدة يتطلب تفكيرً ا ودراسة متأنية .نحن سعداء بالنتائج!
اجتماع أولياء األمور الجدد
سيتم دعوة أولياء أمور الطالب الجدد في مدرستنا (من الصف التمهيدي األول إلى الصف السادس) إلى جلسة تقديم معلومات
يوم الثالثاء  11سبتمبر في تمام الساعة  1:30بعد الظهر في مكتبة المدرسة االبتدائية .انضموا إلينا للتعرف على كل شيء
عن مدرسة نجلكم الجديدة مع األستاذة ميشيل واألستاذة أليسون.
أعضاء هيئة تدريس جدد
نحن سعداء بتعيينات موظفينا لهذا العام الدراسي ونطلب منكم االنضمام إلينا في الترحيب بهم في فريق عمل مدرسة راشد
للبنين االبتدائية .إنهم يجلبون تجارب رائعة تعزز وتقوي فرق التدريس الموجودة لدينا:
بن بريتشارد
كلير موريس
مارك موالن
مارك ريز
مايف روهان
شينيد لورد
يونا بيرسون
جنين فرتز
جل أير
سارة كامبردج
ريتشل توماس
نيكوال تيت
نانسي حاج

معلم صف (السادس)
معلم صف (السادس)
معلم صف (السادس)
معلم صف (السادس)
معلمة دعم التنسيق (الصف الخامس)
معلمة صف (التمهيدي الثاني)
معلمة مساعدة (قسم الدعم الدراسي )
معلمة مساعدة (التمهيدي األول)
معلمة مساعدة (الصف األول)
معلمة مساعدة (الصف الثاني)
معلمة مساعدة (الصف الخامس)
معلمة مساعدة في الصف السادس (بديلة عن إيف خالل إجازة الوضع)
أخصائية اجتماعية لمدرسة راشد للبنين (القسم الثانوي والقسم االبتدائي)

منسقو المراحل التعليمية
سيأخذ ثالثة أعضاء من فريق التدريس دورً ا ً
رائدا في تطوير المناهج الدراسية في المرحلة االبتدائية هذا العام:
ستقود األستاذة لينزي كارتي فريق المرحلة التمهيدية وستقود األستاذة كلير ماكنتاير فريق الصف األول إلى الصف الثالث
وسيقود األستاذ مارك موالن فريق الصف الرابع إلى السادس.
سوف تتقاسم األستاذة كلير مسؤوليات تدريس صفها في الثالث ر مع األستاذ ديف ،وسيقوم األستاذ موالن بتقاسم مسؤوليات
تدريس صف في الخامس س مع األستاذة مايف .سيكون محور تركيز المنسقين هو على زيادة توافق مناهجنا مع المعايير
الوطنية .واألهم من ذلك أنهم سيعملون مع مدرسي الصف في مرحلتهم لمواصلة سعينا لرفع المعايير وتحسين تقدم الطالب
وتحصيلهم .لقد أنشأنا مساحات لمكاتب جديدة لهؤالء الموظفين الرئيسيين.
الوصول في الصباح
تعاونت مدرستا لطيفة للبنات وراشد على دعم العائالت بشكل أكبر عن طريق تنظيم أوقات توصيل الطلبة .يرجى تذكر
مواعيد الصباح للمدرسة االبتدائية:
قبل  7:30صباحً ا
 7:30صباحً ا
 7:40 -7:30صباحً ا
7:50 -7:40
 7:50صباحً ا

ينبغي على الطلبة الجلوس في السيارات تحت إشراف شخص كبير
يدق جرس المدرسة .ينزل الطالب من السيارات بسرعة
خالل شهر سبتمبر وشهر أكتوبر فقط (الطقس حار) نرحب بالطالب في الصفوف
تسجيل الحضور
يبدأ الدرس األول .يسجل الطالب في قائمة المتأخرين.
يجب على الطالب المتأخرين أخذ بطاقة التأخير من اإلدارة قبل الذهاب إلى الصف.

أخذ الطالب في نهاية اليوم ( خالل شهري سبتمبر وأكتوبر فقط)
خالل الطقس الحار ،ندعو جميع أولياء األمور ومقدمي الرعاية من التمهيدي األول إلى السادس ألخذ الطالب من الصفوف
الدراسية باستخدام أبواب الفصول الداخلية في نهاية يومهم الدراسي.
يجب على أولياء األمور ومقدمي الرعاية االنتظار حتى يرن جرس االنصراف قبل تجاوز الحواجز التي تعترض الصفوف
الدراسية .يجب أال يكون هناك أي من أولياء األمور و مقدمي الرعاية في مناطق التعلّم قبل وقت االنصراف.
وقت االنصراف بالنسبة إلى التمهيدي األول والتمهيدي الثاني هو الساعة  1:00بعد الظهر .يبقى وقت انصراف الصف األول
إلى السادس كما هو في تمام الساعة  .2:30يرجى من أولياء األمور التأكد من أخذ أبنائهم في موعد أقصاه  15دقيقة بعد
وقت االنصراف.
تسجيل الدخول  -تسجيل الخروج عند مكتب االستقبال للوصول إلى مناطق الصفوف الدراسية خالل اليوم المدرسي
يجب على جميع البالغين الذين يدخلون مبنى المدرسة االبتدائية للذهاب إلى الفصول الدراسية خالل اليوم الدراسي تسجيل
الدخول والخروج عند مكتب االستقبال .سيرتدي الزائرون شارة الزوار حتى يدرك الموظفون أنه قد تم تسجيل دخولهم.
ولسالمة الطالب ،نحتاج إلى معرفة من هو في المبنى أثناء وقت المدرسة .نحن نفهم أن هذا هو روتين جديد للكثيرين ،ولكن
هذا هو أحد متطلبات سالمة الطالب التي يجب علينا الوفاء بها.
تحسين التواصل المدرسي
ً
رابطا عبر الرسائل القصيرة لتتمكنوا من قراءة
سيستمر إرسال جميع المراسالت المدرسية بشكل إلكتروني .سوف نرسل لكم
هذه الرسائل على أجهزتكم المحمولة .يمكن االطالع على جميع الرسائل المدرسية على موقع مدرستنا
 .www.rsbdubai.sch.aeمن الضروري أن تتأكد من أن فريق اإلدارة في المدرسة االبتدائية لديهم رقم هاتفك المحمول
الصحيح في قاعدة بيانات المدرسة .يرجى االتصال والتحقق إذا كنتم في شك من ذلك.
غياب الطالب
نطلب من أولياء األمور إرسال رسالة قصيرة عبر تطبيق واتساب إلى الرقم  050 -917 6263إلعالم المدرسة بغياب
نجلكم .يجب إرسال هذه الرسالة النصية في موعد أقصاه الساعة  7:50صباحً ا من يوم غيابه .يرجى ذكر سبب غيابه في
الرسالة .هذا يساعدنا على جمع بيانات الحضور بدقة .مساعدتكم لنا في هذا األمر هو موضع تقدير كبير.

التواصل مع أولياء األمور
بعد تجربة ناجحة في العام الماضي ،يمكننا أن نؤكد أن أولياء األمور في المرحلة التمهيدية سيستخدمون برنامج Seesaw
و من الصف األول إلى السادس سيستخدمون  Class Dojoإلرسال رسائل الصف العادية وتحديثات المنهج .سيتم مشاركة
جميع تفاصيل بيانات تسجيل الدخول مع أولياء األمور في األسبوع المقبل.
تحديثات المنهج األسبوعي
بعد تلقي طلبات من أولياء األمور ،سترسل كل المراحل الصفية خطة أسبوعية قصيرة للمحتوى والمهارات التي يتم تغطيتها
باللغات العربية واإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والتربية األخالقية.
رسوم الطالب السنوية
نرجو منكم إرسال المبلغ الصحيح لكل واحد من أبنائكم في مغلف مكتوب عليه اسمه وصفه بوضوح في موعد أقصاه يوم
األحد  30سبتمبر .يجب تسليم هذا عند منطقة اإلدارة في المدرسة االبتدائية .هذا سوف يمكننا من شراء وتنظيم كل ما هو
مطلوب للعام األكاديمي الجاري.
محل الزي المدرسي الموحد
يفتح المتجر الرسمي الموجود في المدرسة الثانوية يوميًا من الساعة  10صباحً ا حتى الساعة  4عصرً ا حتى يوم الخميس 21
سبتمبر .بعد ذلك  ،يفتح المحل كل يوم ثالثاء من الساعة  10صباحً ا حتى الساعة  4عصرً ا .يمكن أيضً ا شراء المالبس من
متجر Stitchesالواقع في منطقة القوز .يرجى زيارة موقع المدرسة للحصول على تفاصيل موقع المحل.
األندية االبتدائية (أنشطة ما بعد الدوام المدرسي)
بعد دراسة متأنية للتقويم المدرسي للفصل الثالث ،يرجى مالحظة أن أنشطة ما بعد الدوام المدرسي للمدرسة االبتدائية ستجرى
فقط في الفصل األول والفصل الثاني.
نتطلع إلى العمل معكم هذا العام .ستضمن جهودنا اإليجابية المشتركة حصول نجلكم على كل الدعم والفهم والتوجيه والتشجيع
الذي يحتاجه ليكون ناجحً ا في سنواته األولية التأسيسية.
تفضلوا بقبول فائق االحترام

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة المدير

ميشيل فرانس
مساعد المدير

تواريخ مهمة للفصل األول:
 5سبتمبر
 11سبتمبر
 13سبتمبر
 16سبتمبر
18 -16سبتمبر
 23سبتمبر
 24سبتمبر
 25سبتمبر
 26سبتمبر
 30سبتمبر
 5-1أكتوبر
 4أكتوبر
 14أكتوبر
 16أكتوبر
 18أكتوبر
 19أكتوبر 27 -أكتوبر
 28أكتوبر
 1نوفمبر
 29نوفمبر
 2ديسمبر
 6-3ديسمبر
 6ديسمبر
 9و  10ديسمبر
 10ديسمبر
 12ديسمبر
 13ديسمبر

عودة جميع الطالب إلى المدرسة
اجتماع تعريفي ألولياء األمور الجدد
عطلة رأس السنة الهجرية اإلسالمية (تغلق المدرسة)
اجتماع المناهج ألولياء األمور (المرحلة التمهيدية) الساعة  1:30بعد الظهر
معرض الكتاب من بوكورم
اجتماع المناهج ألولياء األمور (للصفي األول والثاني) الساعة  7:50صباحً ا
اجتماع المناهج ألولياء األمور (للصفي الثالث والرابع) الساعة  7:50صباحً ا
اجتماع أولياء األمور (للصفي الخامس والسادس) الساعة  7:50صباحً ا
اجتماع أولياء األمور عن منهاج اللغة العربية الساعة  7:50صباحً ا
بداية األندية للمدرسة االبتدائية للفصل األول
امتحانات ) (GLليس هناك حاجة للمراجعة
ورشة عمل ألولياء األمور من قبل األخصائية االجتماعية بعنوان "أمهات أقوياء ،أبناء أقوياء"
اجتماع أولياء األمور اليوم األول من الساعة 4:45 -1:45
اجتماع أولياء األمور اليوم الثاني من الساعة 4:45 -1:45
يوم التطوير لمعلمي مدرسة راشد ولطيفة (تغلق المدرسة للطالب)
عطلة منتصف الفصل -تغلق المدرسة
تستأنف الدراسة
ورشة عمل ألولياء األمور :منهاج اللغة اإلنجليزية
احتفاالت مدرسة راشد للبنين باليوم الوطني (داخل المدرسة)
عطلة رسمية لليوم الوطني (تؤكد الح ًقا)
امتحانات ) (GLليس هناك حاجة للمراجعة
الجلسة المفتوحة للمدرسة االبتدائية من الساعة  12:00إلى 1:00
تصوير الطالب من قبل شركة Pret-a-Portrait
إرسال تقرير التقدّم األول إلى المنزل
مكافأة الفريق
يوم اللغة العربية
ينتهي دوام طالب المدرسة االبتدائية الساعة 1:00
عطلة منتصف العام -تغلق المدرسة
بداية الفصل الثاني
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