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Term 1  

Weekly Quote 

 

 
Winter Break  
 
We celebrated today the end of term 1. Students 
looked great in their colorful clothes. They had a 
wonderful time in their class with their friends and 
teachers.  
 
During morning assembly, and some during class, 
we gave out awards for the best term effort in 
different subjects. We also gave out the Star of the 
Week awards. 
 
Children will be on winter vacation until January 4. 
Classes will resume on Sunday, January 5, 2020. 
 
Wishing you all a wonderful holiday! 

 اإلجازة الشتویة
 

 احتفلنا الیوم بنهایة الفصل  األول. وكان الطالب رائعین في مالبسهم
 .الملونة. قضوا وقًتا رائًعا في فصلهم مع أصدقائهم ومعلمیهم

 
 خالل التجمیع الصباحي ، وایضا داخل  الصفوف، منحنا الجوائز ألفضل

 جهد خالل الفصل وایضا نجم االسبوع
 

 سیبقى األطفال في اجازة عطلة الشتاء حتى 4 ینایر. وتستأنف الدروس
 یوم األحد 5 ینایر 2020

 
 أتمنى لكم جمیعا عطلة رائعة!

 



 
 
 

Assessments 
A vast body of educational research suggests that a 
student’s academic performance is improved when 
teachers establish and communicate clearly defined 
curriculum objectives, use a range of instructional 
approaches, provide a variety of opportunities for 
students to demonstrate learning and establish an 
assessment framework. As such, we will be using these 
techniques regularly and will measure student success 
with both formative and summative assessments. 
Throughout the year, your child will be assessed using 
the following criteria: 

 

4 Exceeding expectations 

3 Meeting learning targets/goals independently 

2 Meeting learning targets/goals with support 

1 Working on simpler targets to help prepare for focus l
target 

N Needs significant help with simpler targets 

 
We expect that most children will begin at level 2 when 
a curriculum objective is introduced and progress 
through to achieve a level 3. A small number of children 
may reach a level 4. These children will be required to 
demonstrate a consistent application of the whole 
curriculum independently in a variety of 
cross-curricular situations involving problem-solving 
and application-based tasks. Please be assured that 
should your child be working at level 2 or level 1 at the 
end of the year, they still may have made appropriate 
progress from their starting point and their unique 
learning journey will be celebrated as such. 

To help you keep abreast with students’ learning, we 
have introduced an assessment overview in the areas of 

  التقییمات
  تشیر مجموعة واسعة من البحوث التعلیمیة إلى أن األداء األكادیمي

 للطالب قد یتحسن عندما ینشئ المعلمون أهداف المناهج الدراسیة المحددة
 بوضوح ویتواصلون معهم ، ویستخدمون مجموعة من األسالیب التعلیمیة

 ، ویوفرون مجموعة متنوعة من الفرص للطالب إلظهار التعلم وإنشاء
 إطار للتقییم

 
 على هذا النحو ، سوف نستخدم هذه التقنیات بانتظام وسنقوم بقیاس نجاح

 الطالب من خالل التقییمات التكوینیة والتشخیصیة. طوال العام ، سیتم
 تقییم طفلك باستخدام المعاییر التالیة

 
 
 

 

 4 یفوق التوقعات

 3 یحقق أهداف / أهداف التعلم بشكل مستقل

 2 یحقق أهداف / أهداف التعلم مع الدعم

 یعمل على أهداف أكثر بساطة للمساعدة في اإلعداد
 للوصول الى الهدف االساسي

1 

 N یحتاج مساعدة كبیرة مع أهداف أبسط

 
 نتوقع أن یبدأ معظم األطفال في المستوى 2 عند تقدیم الهدف من المناهج

  الدراسیة والتقدم نحو تحقیق المستوى 3
 قد یصل عدد صغیر من األطفال إلى المستوى 4. سُیطلب من هؤالء

 األطفال إظهار تطبیق متسق للمناهج بأكملها. بشكل مستقل في مجموعة
 متنوعة من المواقف في دمج بین المواد والتي تنطوي على حل

 .المشكالت والمهام المستندة إلى التطبیق
 اما إذا كان طفلك یعمل في المستوى 2 أو المستوى 1 في نهایة العام ، 
 فقد یكون قد أحرز تقدًما مناسًبا من نقطة البدایة وسُیحتفل برحلة التعلم

  الفریدة  حیث أن األهمیة تكمن في التقدم
 

 لمساعدتك في مواكبة تعلم الطالب ، نقدم لكم   نظرة عامة على التقییم في
 مجاالت اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات في بدایة كل وحدة والمعتمد في

 المدرسة.   من خالل هذه الوحدات ، ستتمكن من مواكبة الدروس
 واألهداف والتقییمات والواجبات ذات الصلة التي صممها المعلمون لتقییم



English and Maths at the start of each unit. Through 
these units, you would be able to keep abreast with the 
focus objectives, relevant assessments and assignments 
designed by teachers to formatively assess students’ 
progress. In other English curricular areas, children will 
continue to experience a variety of discussion, 
writing-based and practical tasks that will allow 
teachers to monitor children’s understanding. Teachers 
give children regular feedback on their learning so that 
they understand what it is that they need to do to 
improve. This week’s teachers’ weekly information to 
parents on google classroom includes the assessment 
overview on the upcoming English and Math unit in 
term 2 in Years 1-6. In FS2, this information consists of 
areas linked to the early years learning goals. 

For the Ministry of Education subjects, children will be 

taking summative assessments as per the timetable 

below. However, teachers will continue to do formative 

assessments, similar to other English subjects. All these 

assessments will measure how well the students have 

achieved the curricular targets. All evaluations will 

follow the same criteria above.  

Day FS2 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

Sun 
19/1 

Arabic Arabic Arabic     

Mon  
20/1 

   Arabic Arabic   

Tu 
21/1 

     Arabic Arabic 

Wed 
22/1 

Islamic Islamic Islamic     

Thu 
23/1 

   Islamic Islamic   

Sun  
26/1 

     Islamic Islamic 

Mon 
27/1 

  ASS ASS    

Tue 
28/1 

    ASS ASS  

Wed 
29/1 

      ASS 

 

 تقدم الطالب بشكل منسق. في مجاالت مناهج اللغة اإلنجلیزیة األخرى ،
 سیستمر األطفال في تجربة مجموعة متنوعة من المهام التي تستند إلى
 الكتابة والمهام العملیة والتي ستتیح للمعلمین مراقبة فهم األطفال. یقدم

 المعلمون لألطفال مالحظات منتظمة حول تعلمهم حتى یفهموا ما یجب
  .علیهم فعله لتحسین التعلم

 
 لقد وضع المعلمون على  الغوغل كالسروم، هدا االسبوع لمحة عامة

 حول التقییم  في وحدة اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات التي سیدرسونها في
  الفصل الدراسي الثاني في السنوات 6-1

 
 أما بالنسبة لصفوف الروضة االولى فهي مرتبطة بأهداف التعلم في

 السنوات األولى
 

 بالنسبة لمواضیع وزارة التعلیم ، سیجري األطفال تقییمات تلخیصیة وفًقا
 للجدول الزمني أدناه. ومع ذلك ، سیستمر المعلمون في إجراء تقییمات

 تكوینیة ، على غرار مواد اللغة اإلنجلیزیة األخرى. ستقیس كل هذه
  التقییمات مدى نجاح الطالب في تحقیق أهداف المناهج الدراسیة. تتبع

 جمیع التقییمات نفس المعاییر المذكورة أعاله
 
 
 
 
 

 
 

 
Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 FS2 الیوم 

 األحد  عربي  عربي  عربي    
19/1 

 االثنین     عربي  عربي  
20/1 

 الثالثاء       عربي  عربي
21/1 

 األربعاء اسالمیه اسالمیه اسالمیه    
22/1 

 الخمیس    اسالمیه اسالمیه  
23/1 

 األحد      اسالمیه اسالمیه
26/1 

 األثنین   اجتماعیات اجتماعیات   
27/1 

 الثالثاء     اجتماعیات اجتماعیات 
28/1 

 األربعاء       اجتماعیات
29/1 

 



We hope you find this information useful and we will 
ensure that you are kept fully informed. 

 

 

 

Reading Bug Club 

It is now active! Check your Google Classroom. 

Reading at home is really important! All students 

from FS2 up to Year 6 have their own Bug Club 

account with access to 1000’s of books. 

All children should be reading at least one Bug Club 

book a week at home. You may even want to read more 
during the holiday!  

 

 
 نأمل أن تجد هذه المعلومات مفیدة وسوف نتأكد من أنك على علم تام بما

 نعتمده في مدرستنا
 
 
 
 
 
 

 نادي بغ كلوب للقراءة
 

 القراءة في المنزل مهمة حًقا! جمیع الطالب من الروضة حتى السنة
 السادسة لدیهم حساب خاص بهم بنادي بغ مع إمكانیة الوصول إلى

 .1000 كتاب
 یجب على جمیع األطفال قراءة كتاب واحد على األقل أسبوعًیا في
  المنزل. ولكن قد ترغبون في قراءة المزید خصوصا خالل العطلة

. 
  یمكنكم مراجعة غوغل كالسروم لصف طفلك.

 

 
Payments 
 
Please be reminded that your child’s/Children’s 
tuition fees and bus fee for term 2 are due . 
You are requested to settle these before 31st of 
Dec, 2019. 
 
If you have already done so, we thank you and ask 
you to ignore this Message . 
 

 المدفوعات

 یرجى العلم أن الرسوم الدراسیة لطفلك / أطفالك ورسوم الحافلة للفصل

 الدراسي الثاني مستحقة اآلن.

 یطلب منك تسویة المستحقات قبل 31 دیسمبر 2019.

 

 إذا كنت قد قمت بالفعل بتسویة المستحقات نشكرك ونطلب منك تجاهل

 هذه الرسالة.

 
Visit Al Hosn Festival - 12-19 December 
Cultural Enrichment events 
 
AL HOSN FESTIVAL is a new cultural experience that 
reflects and reimagines Abu Dhabi’s heritage. The first 
edition of this event brings together historic traditions, 
contemporary culture, and newly-emerging artistic 
perspectives across the cultural landscape of the Al 
Hosn site. 
 
Presenting art, design and performances alongside 
traditional crafts, AL HOSN FESTIVAL celebrates the 
lineages of inspiration which link all of Abu Dhabi’s 

 زیارة مهرجان الحصن - 12-19 دیسمب  ر
 

 مهرجان الحصن هو تجربة ثقافیة جدیدة تعكس وتعید تخیل تراث
 أبوظبي. تجمع الطبعة األولى من هذا الحدث بین التقالید التاریخیة ،

 والثقافة المعاصرة ، والمنظورات الفنیة الناشئة حدیًثا عبر المشهد الثقافي
 .لموقع الحصن

 
 من خالل تقدیم الفن والتصمیم والعروض إلى جانب الحرف التقلیدیة ،

 یحتفل مهرجان الحصن بسالسل اإللهام التي تربط جمیع المجتمعات
 اإلبداعیة في أبو ظبي. یعد مهرجان الحصن ،هو  الحدث األول من نوعه
 في المنطقة و فضاًء لبدء المحادثات الثقافیة الجدیدة ومنصة إمكانیات فنیة

 جدیدة



creative communities. The first event of its kind in the 
region, AL HOSN FESTIVAL is a space for new cultural 
conversations to begin and a platform for new artistic 
possibilities. 
 
Over eight days, this multidimensional experience – 
spanning art, design, cuisine and performances – 
presents a new perspective on culture in Abu Dhabi. 
 
Hands-on workshops run by top regional sneaker 
designers offer you the chance to take part in the 
process of design, production and customisation. 
 
Bespoke DXB 
Workshops, 16th & 17th December, pre-booking only 
 
The Shoe Surgeon 
18th & 19th December 
One-day workshops, pre-booking only 
 
-Free entry for children 4 years and under 
-All tickets include admission to Qasr Al Hosn, the House 
of Artisans and Bait Al Gahwa 
-Tickets valid only for the date shown on the ticket 
-A Festival Pass allows access for every day of the 
Festival 
-Tickets for performances in the Cultural Foundation 
and workshops in the House of Artisans are available to 
purchase separately 
-Tickets for performances in the Cultural Foundation 
are available to purchase separately on 
culturalfoundation.ae/calendar and workshops in the 
House of Artisans are available to purchase separately 
on qasralhosn.ae/calendar. 
 

 
 

 
 على مدى ثمانیة أیام ، تقدم هذه التجربة متعددة األبعاد - التي تشمل الفن

 والتصمیم والمطبخ والعروض - منظورًا جدیدًا للثقافة في أبو ظبي
 

 تتیح لك ورش العمل العملیة التي یدیرها كبار مصممي األحذیة الریاضیة
 اإلقلیمیین فرصة المشاركة في عملیة التصمیم واإلنتاج والتخصیص

 
DXB مفصل 

 
 ورش العمل ، 16 و 17 دیسمبر ، الحجز المسبق فقط

 
 

 جراح الحذاء
 و 19 دیسمبر 18

 ورش عمل لیوم واحد ، الحجز المسبق فقط
 

 دخول مجاني لألطفال من عمر 4 سنوات وما دون
 تشمل جمیع تذاكر الدخول إلى قصر الحصن وبیت الحرفیین وبیت -

  القهوة
 التذاكر صالحة فقط للتاریخ المحدد على التذكرة

 ممر المهرجان یسمح بالوصول لكل یوم من أیام المهرجان -
 تذاكر العروض في المؤسسة الثقافیة وورش العمل في بیت الحرفیین -

 متاحة للشراء بشكل منفصل
 تتوفر تذاكر العروض المسرحیة في المجمع الثقافي للشراء بشكل منفصل
 على الموقع الخاص بالمجمع الثقافي ، ویمكن االطالع على ورش العمل

 في بیت الحرفیین بشكل منفصل على الموقع اإللكتروني
qasralhosn.ae/calendar 

 
 
 

 
 

 

 
Message from school Nurse  
 

 رسالة من ممرضة المدرسة
  



I was struck while reading this news and I want to share 
it with you. This is also a good reminder on school's 
responsibility towards Depression and Suicide among 
Teenagers. Increasing number of suicide cases in UAE is 
very alarming which our role is very important. I 
appreciate the school campaign regarding Anti Bullying 
which I think is one of the major contributors to child's 
depression and low self-esteem. 
 
Kindly click the link below, just for your information 
too. 
 
https://www.msn.com/en-ae/news/uae/teens-in-ua
e-need-more-mental-health-support-experts/ar-BB
XWCiA?ocid=spartanntp 
 

 لقد صدمت أثناء قراءة هذا الخبر وأرید مشاركته معك. هذا أیًضا تذكیر
 جید بمسؤولیة المدرسة تجاه درجات االكتئاب واالنتحار بین المراهقین.
 تزاید عدد حاالت االنتحار في دولة اإلمارات العربیة المتحدة أمر مقلق

 للغایة ولهدا دورنا مهم للغایة. إنني أقدر حملة المدرسة  في مكافحة التنمر
 التي أعتقد أنها واحدة من المساهمین الرئیسیین في اكتئاب الطفل وتدني

 احترام الذات
  

 یرجى النقر على الرابط أدناه ، فقط لمعلوماتك أیض  ا
  
 

https://www.msn.com/en-ae/news/uae/teens-in-uae
-need-more-mental-health-support-experts/ar-BBX
WCiA?ocid=spartanntp 

 
Rolling Wheels Entertainment voucher 
 
We have received some gift vouchers from the above 
mentioned organization. We have given one voucher to 
each of our students from Y2-6. You might like to use 
them with your children during the holiday. 
 
 

 
 

  قسیمة من رولینغ ویلز للترفیه

 لقد استلمنا قسائم هدایا لزیارة مركز رولینغ ویلز للترفیه. لقد اعطینا لكل

 طالب من السنة الثانیة-للسادسه قسیمة واحدة. قد ترغبون باستعمالها

 خالل العطلة.

 

 

 
Upcoming dates 
 
Sunday January 5, 2020- First day of term 2 
Tuesday February 11- 13, 2020- Half term holiday 
Thursday March 26, 2020- End of term 2 

 

 بعض التواریخ المهمة
 

 األحد 5 ینایر، 2020 بدایة الفصل االول
 الثالثاء 11 إلى 13 فبرایر اجازة نصف الفصل

 الخمیس 26 مارس نهایة الفصل الثاني
 
 

 
 
Online registration for 2020- 2021 
 
We would like to inform you that during the month of 
January 2020 we will start the re-registration process 
for our students in order for you to guarantee your 
child's spot at the school for the year 2020/2021. 

 التسجیل عبر اإلنترنت للسنة األكادیمیة  2021-2020

 

 ن  ود أن نخبرك أنه خالل شهر ینایر عام 2020 ، سنبدأ عملیة إعادة

 التسجیل لطالبنا حتى نضمن لك مكان طفلك في المدرسة لعام

.2020/2021 

https://www.msn.com/en-ae/news/uae/teens-in-uae-need-more-mental-health-support-experts/ar-BBXWCiA?ocid=spartanntp
https://www.msn.com/en-ae/news/uae/teens-in-uae-need-more-mental-health-support-experts/ar-BBXWCiA?ocid=spartanntp
https://www.msn.com/en-ae/news/uae/teens-in-uae-need-more-mental-health-support-experts/ar-BBXWCiA?ocid=spartanntp
https://www.msn.com/en-ae/news/uae/teens-in-uae-need-more-mental-health-support-experts/ar-BBXWCiA?ocid=spartanntp
https://www.msn.com/en-ae/news/uae/teens-in-uae-need-more-mental-health-support-experts/ar-BBXWCiA?ocid=spartanntp
https://www.msn.com/en-ae/news/uae/teens-in-uae-need-more-mental-health-support-experts/ar-BBXWCiA?ocid=spartanntp


We will also give you the chance to register their 
siblings before the registration period is open for the 
public as our priority is the siblings. 
 

 سنمنح أیًضا الفرصة لتسجیل أشقائهم قبل أن تكون فترة التسجیل مفتوحة

 للجمهور ألن أولویتنا هي األشقاء.

 

 
After school activities  
 
Term 1 clubs will continue to meet on the following 
dates: 
Mondays 6,13,20 January ,2020 
Wednesdays 8,15,22 January 2020 
 
you will be receiving a new list of activities due to start 
in February 2020, after winter holiday  

  أنشطة ما بعد المدرسة
 

 ستواصل أندیة الفصل األول بالتواریخ التالیة
 

 االثنین 6،13،20 ینایر 2020
 األربعاء 8،15،22 ینایر 2020

 ستتلقى قائمة جدیدة من األنشطة المقررة أن تبدأ في فبرایر 2020 ، بعد

 عطلة الشتاء
 

 
  

 

 

  
 


