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Breast Cancer Awareness Campaign and World Food 
Day  
 

 
 

 حملة التوعیة بسرطان الثدي ویوم األكل العالمي                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
In collaboration with Burjeel Hospital, the Parent- 
Teacher Association organized its first activity in 
Branch 4- ICS.  
 
On wednesday October 16, at 9:30, mothers were 
invited to attend some informative sessions on 
“Breast Cancer awareness” presented by 
Gynecologist Doctor Sawsan Mahmoud,   and “Your 
Child’s Health” by Pediatric Dr. Khalid Idlibi, from 
Burjeel hospital. The sessions were very interactive 
and engaging. Mothers were able to get valuable 
information and answers to their queries. Attending 
mothers and staff also got to have special benefits 
from Burjeel hospital. 
 
The PTA committee then embarked on a mission to 
provide our students with healthy snacks, namely 
apples, oranges and grapes. They set up in the PTA 
room  their work station and started preparing the 
fruit for our students. It was great to see the fun and 
the harmony amongst the volunteering mothers. The 
mothers had gone into great lengths of decoration 
and innovation to make the fruits more inviting and 
appealing, and the children loved it! 
 
Indeed it was a fun day! 
 
Thank you PTA and thank you Branch 4 staff for 
collaborating to make this event successful! 
 
 
 

  بالتعاون مع مستشفى برجیل ، نظمت جمعیة أولیاء األمور والمعلمین
  نشاطها األول في الفرع الرابع في مدرستنا

 
 في یوم األربعاء الموافق 16 أكتوبر ، الساعة 9:30 ، تمت دعوة
 األمهات لحضور بعض الجلسات التثقیفیة حول "التوعیة بسرطان

 الثدي" التي قدمتها طبیبة أمراض النساء الدكتورة سوسن محمود ، و
 "صحة طفلك" من قبل طبیب األطفال الدكتور خالد إدلبي ، من مستشفى

 برجیل. كانت الجلسات تفاعلیة للغایة وجذابة. تمكنت األمهات من
 الحصول على معلومات وإجابات قیمة على استفساراتهم. وقد حظیت
 األمهات والموظفون العاملون في المدرسة على میزات خاصة عند

 مراجعاتهم في مستشفى برجیل
 

 بعد ذلك، قامت األمهات بتحضیر الوجبات الخفیفة من التفاح والعنب
 والبرتقال في الغرفة المخصصة للجنة األهل. كان من الرائع رؤیة

 العالقة الممتعة واالنسجام بین األمهات المتطوعات. كانت األمهات قد
 بذلت الجهد الكثیر في الزخارف واالبتكار لجعل الثمار أكثر جاذبیة

 لالطفال ، وكان األطفال یحبونها كثیرا ویتلذذون بها!
 

 في الواقع كان یوما ممتعا!
 
 
 

 شكًرا جزیًال أعضاء لجنة االهل على اهتمامكم ودعمكم   وشكرا

 موظفي فرعنا الرابع في الخالدیة  على تعاونهم إلنجاح هذا الحدث!

 

 
Reading Challenge Passports out 
 
Reading Challenge Passports were distributed to the 
participating children on Tuesday. Your child must 
have already started reading. Please do help them to 
write their story summaries as they finish each book!  
 

 تحدي القراءة وتوزیع الجوازات
 

 لقد تم توزیع جوازات تحدي القراءة للطالب الذین شاركوا في المنافسة
 یوم الثالثاء. اعتقد ان االطفال قد باشروا بقراءة القصص. یرجى

 مساعدتهم وتشجیعهم على كتابة التلخیص في الجواز عند إنهاء كل
 قصة.

 
Mid Term Holiday  
 
We wish you all a great, relaxing holiday. We shall see 
you all back on Sunday October 27 when we will 
resume normal classes.  
 

 اجازة نصف الفصل
 

 اتمنى للجمیع اجازة نصف الفصل ممتعة. نعاود الدروس یوم االحد 27
 اكتوبر.



 
 
Photo sessions 
 
On Sunday 27th and Monday 28th October, the 
school photographer will be taking individual and 
group pictures for our students for the yearbook and 
other purposes. Please make sure your child comes to 
school on these days well- groomed and in full 
uniform. 
 

 جلسات التصویر
 

 یوم األحد 27 و االثنین 28 أكتوبر، سیجري تصویر االطفال صور
 فردیة وصور مجموعات تحضیرا للكتاب السنوي و االنشطة االخرى.

 یرجى التأكد ان یكون طفلك بكامل الزي المدرسي في ذلك الیومین
 بالتحدید.

 

Class teachers’ qualifications 
 
In the primary classes, a class teacher is assigned to 
teach all subjects. This is done for several reasons: 
 
1- A primary, class teacher with a BA in Primary 
Education, means that this teacher has received 
training to teach all subjects: English, math, science, 
social studies, art, PE, music and IT.  
2- This is done as it is important for the students at 
this young age, to develop uniform routine and 
rapport with their teacher.  
 
As I have received several queries about the PE 
lessons in some classes not being taught by a 
specialized PE teacher, I felt it would be relevant to 
communicate this message to the parents.  
 
All our class teachers are thus qualified and have 
ADEK approval to teach all the subjects above.  
 
 

 مؤهالت معلمي الصف
 

 في الفصول االبتدائیة ، یتم تعیین معلم الصف لتدریس جمیع المواد. ویتم
 ذلك لعدة أسباب:

 
 1- أن مدرس الفصل یجب ان یكون حاصل على درجة البكالوریوس في

 التعلیم االبتدائي ، یعني أن هذا المعلم قد تلقى تدریبًا لتدریس جمیع
 المواد: اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والعلوم والدراسات االجتماعیة

 والفن و التربیة البدنیة والموسیقى وتكنولوجیا المعلومات.
 2  یتم ذلك ألنه من المهم للطالب في هذه السن المبكرة ، تطویر روتین

 موحد وعالقة خاصة مع معلمیهم.
 

 بما أنني تلقیت عدة استفسارات حول دروس التربیة البدنیة  في بعض
 الفصول التي ال یتم تدریسها من قبل مدرس متخصص في الریاضة او
 التربیة البدنیة، فقد شعرت أنه سیكون من المناسب توصیل هذه الرسالة

 إلى أولیاء األمور.
 

 جمیع معلمي الصف لدینا مؤهلون ولدیهم موافقة من دائرة التعلیم

 والمعرفة في أبو ظبي لتدریس جمیع المواد المذكورة أعاله بما فیها

 الریاضة . وعلیه فإن جمیع صفوفنا لدیهم حصص خاصة بكل من المواد

 المذكورة أعاله.

 
 
Social Media Photos Consent forms 
 
The class teachers have sent to all parents a consent 
form to be signed by you stating whether you agree 
or not to posting your child’s photo on school social 
media, including but not exclusive to, Yearbook, 
Google classroom, school website and school 
Facebook page. We are yet to receive several of 
these.  
 
If you haven’t responded yet, please do so by 
Monday 28th October. 

 رسائل الموافقة على نشر الصور على وسائل التواصل االجتماعي
 

 أرسل معلمو الفصل إلى جمیع أولیاء األمور نموذج موافقة لتوقیعه من
 قبل أولیاء األمور  یفید ما إذا كنت توافق او ال توافق ان  تنشر صورة
 طفلك على وسائل  التواصل االجتماعي بالمدرسة ، بما في ذلك على
 سبیل المثال ال الحصر ، الكتاب السنوي وفصول Google وموقع

 الویب المدرسي وصفحة Facebook المدرسیة. نحن لم نتلق بعد العدید
 من االجابات.

 
 إذا لم ترد بعد ، فالرجاء القیام بذلك بحلول یوم االثنین الموافق 28

 أكتوبر.



  
  
Assessment plan 
 
Your children have received Arabic assessment plan 
for the first testing period. For the English subjects, 
we will be doing Continuous assessment in class. We 
shall share with you as we return. 
 
 

 خطة التقییم
 

 استلمتم األسبوع الماضي خطة التقییم األولي للمواد العربیة. أما المواد
 االنكلیزیة فتجري التقییمات داخل الحصص بصورة مستمرة سنفوم

  بمشاركتها معكم في وقت الحق.
 

How to communicate with your child’s teacher 

Your child’s teacher is your first point of reference 
whenever you have any query. Please communicate 
with the teacher at any time.  
 
One way would be by sending a note in the Home- 
School Communication Book (HSCB). The class 
teacher will be checking the HSCB daily, particularly in 
lower years. For older kids, please ask your child to 
draw the teacher’s attention to your message. 
 
Another would be to send an email or a message via 
Google classroom. The teacher is bound to see it and 
respond to it. 
 
You may also contact the section supervisors, Ms. 
Nirmin for FS2 to Year 2; and Ms. Nisreen for Year 3- 
year 6. 
 
Still you could call the reception and follow the 
directions given by the answering machine. 
 

 كیف تتواصل مع معلم طفلك
 

 ُیعد معلم طفلك نقطة مرجعیة أولى عندما یكون لدیك أي استفسار. یرجى
 التواصل مع المعلم في أي وقت.

 
 إحدى الطرق هي إرسال مالحظة في كتاب التواصل بین البیت

 والمدرسة (HSCB). سیقوم مدرس الفصل بالتحقق من HSCB یومًیا ،
 خاصة في السنوات األقل. بالنسبة لألطفال األكبر سًنا ، یرجى مطالبة

 طفلك بلفت انتباه المعلم إلى رسالتك.
 

 طریقة اخرى تكون بإرسال برید إلكتروني الى المعلم نفسه أو رسالة
 عبر الفصول الدراسیة جوجل. ال بد للمعلم من رؤیته والرد علیه.

 
 یمكنك أیًضا االتصال بمشرفي القسم ، السیدة نرمین من FS2 إلى السنة

 الثانیة  والسیدة نسرین للسنة الثالثة - السنة السادسة.
 

 وایضا بإمكانك االتصال بمكتب االستقبال واتباع اإلرشادات المقدمة من

 جهاز الرد على المكالمات.

 

 
After School Activities (ASA) 
 

 
 
Ms. Nadine has thankfully collated all parents 
responses to the “After School Activities” survey and 
came up with a full plan. She worked very hard and 
was able to accommodate all parents requests. 
Activity lists have been sent by email.Please look for 

(ASA) األنشطة المدرسیة 
 

 
 

 قامت السیدة نادین مشكورة بجمع كل استجابات أولیاء األمور لمسح
 "أنشطة ما بعد المدرسة" وأعدت خطة كاملة. عملت بجد وتمكنت من
 تلبیة جمیع طلبات اآلباء. تم ارسال قوائم األنشطة عن طریق البرید

 األلكتروني . یرجى البحث عن اسم طفلك لمعرفة النشاط الذي تم تعیینه
 لطفلك وأي معلم وفي أي غرفة.



your child’s name to know which activity your child is 
assigned to, with which teacher and in what room. 
Please remember:  
 
1- Activities for this term are for years 3 - 6 only. We 
shall consider opening that for year 2 in term 2. 
2- ASA run from 2:45- 3:45 on Mondays and 
Wednesdays.  
3- No school transportation is provided after the 
activity. 
4- Children must be picked up at 3:45 sharp 
otherwise they will lose their spot in the activity. 
5- Activities will start as soon as we return from the 
holiday, Monday 28th will be the first batch. 
 
 

 أرجوك تذكر:
 

 1- األنشطة لهذا الفصل الدراسي للسنوات 3 - 6 فقط. سننظر في فتح
 ذلك للسنة 2 في الفصل 2.

 2-  أوقات األنشطة من الساعة الثالثه اال ربع الى الساعه الرابعه اال ربع
 یومي االثنین واألربعاء.

 3- ال یتم توفیر النقل المدرسي بعد النشاط.
 4- یجب اصطحاب  األطفال في الساعة 3:45 تماما وإال فسوف یفقدون

 مكانهم في النشاط.
 5  تبدأ األنشطة بعد اإلجازة مباشرة أي سیكون یوم االثنین الثامن

 والعشرین من أكتوبر  الیوم األول للنشاط.
 

 
READ WRITE INC. 
 

In years FS2 to Year 3, we have introduced the programme 
Read Write Inc. RWI for children to learn reading. Based 
on the information teachers have been gathering about the 
reading levels, students in Year 2 and 3 have been split into 
small groups and after the mid-term break, they will work 
on their targeted reading and writing skills in RWI groups 
three times a week.  Students in FS2 and Y1 will get RWI 
instruction as part of their regular English classes.  

 This new programme, RWI was talked about at the 
curriculum meetings and all our teachers have gone 
through professional development during the induction 
period. Every six weeks, students’ reading levels are 
reassessed and based on their progress their new groupings 
are determined. We look forward to sharing your child’s 
progress on Parent evenings. In addition to RWI, we will 
support reading by sharing reading books on Bug Club. 
Please continue to hear your child read as this is the very 
best way to support them.  

What is RWI phonics? Read Write Inc (RWI) is a phonics 
based programme which helps children learn to read whilst 
also developing a wide range of vocabulary and 
encouraging a love of stories. It was developed by Ruth 
Miskin and more information on this can be found at 
www.ruthmiskinliteracy.com. 

Who is Read Write Inc. for? The Read Write Inc. 
programme is for primary school children learning to read. 
Children will begin the programme in FS2 and will remain 

 برنامج "القراءة والكتابة"
 

Read Write Inc. إلى السنة 3 ، قدمنا   برنامج FS2 في السنوات من 
 RWI لألطفال لتعلم القراءة. استناًدا إلى المعلومات التي جمعها المعلمون
 حول مستویات القراءة في الفترة السابقة، تم تقسیم الطالب في العامین

 الثاني والثالث إلى مجموعات صغیرة ، وبعد عطلة نصف الفصل
 االسبوع القادم، یعملون على مهارات القراءة والكتابة المستهدفة في

 مجموعات RWI ثالث مرات في األسبوع . سیحصل الطالب في FS2 و
 Y1 على تعلیم RWI كجزء من فصولهم اإلنجلیزیة العادیة.

 
  تم التحدث عن هذا البرنامج الجدید ، RWI في اجتماعات المناهج
 الدراسیة وجمیع المعلمین قد حضروا  التطویر المهني خالل فترة

 التعرف على المناهج. كل ستة أسابیع ، یتم إعادة تقییم مستویات قراءة
 الطالب وبناًء على تقدمهم ، یتم تحدید مجموعاتهم الجدیدة. نتطلع إلى
 مشاركة تقدم طفلك في أمسیات الوالدین. باإلضافة إلى RWI ، سندعم

 القراءة من خالل مشاركة كتب القراءة على Bug Club. یرجى
 االستمرار في سماع قراءة طفلك ألن هذه هي أفضل طریقة لدعمهم.

 ما هو الصوتیات RWI؟ Read Write Inc / RWI) هو برنامج یعتمد

 على الصوتیات ویساعد األطفال على تعلم القراءة مع تطویر مجموعة

 واسعة من المفردات وتشجیع حب القصص. تم تطویره بواسطة روث

 میسكین ویمكن العثور على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع

 على:

 
www.ruthmiskinliteracy.com. 

 

 

 لمن هو هذا البرنامج وما هدفه؟

http://www.ruthmiskinliteracy.com/
http://www.ruthmiskinliteracy.com/


on the programme until they are reading at the expected 
year 2 level. Our aim is for most children to be off the 
scheme by the end of Year 2, however some children will 
remain on the scheme in Years 3 and 4. 

How will it work?  FS2 Children will be taught a sound a 
day and will be assessed regularly by their class teachers. 
When they have reached an appropriate level they will be 
grouped according to their reading level. Children will be 
grouped according to their stage not their age, so classes 
will be mixed and taught by different teachers. 

 What does the RWI teaching process look like? Children 
are first taught the pure ‘set 1 sounds’ so that they will be 
able to blend the sounds in words more easily. In School 
we call this ‘Fred Talk’. We do not use letter names at this 
stage; we simply focus on the sounds that are used to sound 
out words. At this stage, the children are not only taught 
the ‘sound’ the letter makes, but also how to form the 
letter, using a rhyme and picture prompt. 

 How can I help my child at home? 

 · Establish a routine to include reading regularly 
throughout the day and the week. 

 · Have fun with the Fred talk at home e.g. where is your 
c-oa-t? Time for b-e-d! 

 · Encourage your child to “Fred Talk” or sound out any 
unfamiliar words 

 · Recognise “red words” together- “Remember you can’t 
Fred a red! “  

· Comment on your child’s Home Communication Book, 
email or Google classroom to keep a dialogue going with 
the class teacher 

 · Read as many stories to your child as you can. 
Traditional tales, stories from other cultures, poetry, their 
favourite story- talk about the stories with them 

 · Explain the meaning of new words. ϖ Most importantly 
show the fun that can be gained by listening to stories! 

 

 
 

 ا هو برنامج القراءة والكتابة مخصص ألطفال المدارس  االبتدائیة الذین
 یتعلمون القراءة في صفوف الروضة  وحتى السنة الثانیة. یبدأ األطفال
 القراءة في المستوى المتوقع في العام الثاني. هدفنا هو أن یكون معظم
 األطفال  قد انهوا المطلوب  بحلول نهایة العام 2 ، ولكن قد یبقى بعض
 .األطفال  یتابعون البرنامج وهم  في العامین 3 و 4

 كیف یعمل هذا البرنامج ؟  السنة سیتم تعلیم األطفال صوًتا واحدا یومًیا
 وسیتم تقییمهم بانتظام من قبل معلمي الصف. عندما یصلون إلى
 المستوى المناسب ، سیتم تجمیعهم وفًقا لمستوى قراءتهم. سیتم تجمیع
 األطفال وفًقا لمرحلة العمر ولیس عمرهم ، لذا سیتم خلط الدروس
 .وتعلیمها من قبل مدرسین مختلفین

 كیف تبدو عملیة التدریس في  هذا البرنامج ؟  یأخذ االطفال "مجموعة 
 األصوات 1" النقیة حتى یتمكنوا من مزج األصوات بالكلمات بسهولة
 أكبر. في المدرسة نسمیها "فرید توك". ال تستخدم أسماء الحروف في
 هذه المرحلة ؛ نحن ببساطة نركز على األصوات التي یتم استخدامها
 إلخراج الكلمات. في هذه المرحلة ، ال یتعلم األطفال "الصوت" الذي
 یصنعه الحرف فقط ، ولكن أیًضا كیفیة تكوین الحرف باستخدام قافیة
 .وموجه الصورة

 كیف یمكنني مساعدة طفلي في المنزل؟ 

 .حدد وقتا ثابتا لمتابعة القراءة بانتظام طوال الیوم واألسبوع · 

 استمتع مع حدیث فرید في المنزل على سبیل المثال أین هو · 
 م.ع.ط.ف.ك؟ انه میعاد النوم

 شجع طفلك على قراءتها  أو كشف أي كلمات غیر مألوفة

 تعرف على "الكلمات الحمراء" مًعا · 

 قم بالتعلیق على كتاب التواصل المنزلي لطفلك أو البرید اإللكتروني أو ·
 الفصل الدراسي غوغل  لمواصلة الحوار مع مدرس الفصل

 اقرأ أكبر عدد ممكن من القصص لطفلك. تتحدث عن القصص · 
  التقلیدیة والقصص من الثقافات األخرى والشعر وقصصهم المفضلة

  · اشرح معنى الكلمات الجدیدة. األهم من ذلك إظهار المتعة التي یمكن
 اكتسابها من خالل االستماع إلى القصص!

 

 
 
 

 



 
 
 

                                                              
  

 


