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Weekly Quote 
 

 

 
Welcome back! 
 
Hope you all had a relaxing mid term break! 
 
Our teachers enjoyed a three- day break, but they 
also had a full two- day professional development 
training last Wednesday and Thursday. Sessions 
started at 7:00- 3:00 pm. Some of the sessions were 
outsourced, such as “ Integrating IPads in 
Classroom Instruction,'' as well as “Using Learning 
Ladders” to record and track students’ achievement 
and progress. 
Other in- house sessions like “Building Assessment 
Literacy”, Key Curriculum Priorities, Emergency 

 مرحبا بعودتكم !

 
 امل ان تكونوا جمیعا قد استمتعتم باجازة مریحة!

 
 كان للمدرسین فترة راحة لمدة ثالثة أیام ، لكنهم تلقوا أیًضا تدریبًا كامًال
 من التطویر المهني یومي األربعاء والخمیس الماضیین. بدأت الجلسات

 من الساعة 7:00 صباحا  إلى الساعة 3:00 مساًء. تم االستعانة بمصادر
 خارجیة في بعض الجلسات ، مثل "دمج أجهزة االیباد  في الفصول
 الدراسیة" ، وكذلك "استخدام ساللم التعلم" لتسجیل وتتبع تحصیل

 .الطالب وتقدمهم
 شكلت الجلسات الداخلیة األخرى مثل "تقییم بناء المعرفة" ، وأولویات

 المناهج الدراسیة الرئیسیة ، وإجراءات الطوارئ والسالمة جزًءا رئیسًیا
 من التدریب الداخلي

 



and Safety procedures constituted a major part of 
the Inset training.  
 
We endeavour to always provide our staff with the 
most possible updated information and training, all 
for the enhancement of teaching and learning! 

 نسعى دائًما إلى تزوید موظفینا بأحدث المعلومات والورشات التدریبیة

 لتحسین عملیة  التعلیم والتعلم!

 

 

New teachers on the Block! 
 
Mr. Juan Smit (6B), Mr. Martin Darcey (5A) and Ms. 
Ellete Van Eden (2C) have joined us this week! 
Welcome on board!  
 
Thank you parents for your support, patience and 
understanding! 
 

 نرحب بالمعلمین الجدد !

 
 انضم الینا هذا األسبوع  األستاذ جوان سمیت الصف السادس ب،

 واالستاذ مارتن دراسي للصف الخامس ا ، واآلنسة ایلیت ایدن للصف
  الثاني س.

  
  نرحب بهم جمیعا ضمن فریق مدرستنا !

 شكرا لكل اآلباء لدعمكم و صبركم وتفهمكم!
 

 
Bravo Bravo! 
 
 

 
 
Another Parent session was held this week on 
Sunday at 8:30- 9:30 AM. Ms. Ruba introduced 
“Bravo Bravo” the Arabic Digital Platform,  to our 
parents from Year 2- Year 6.  
 
Many parents attended the session and were happy 
to know that ICS/ Br4 has subscribed to Bravo 
Bravo, a program built to enhance and motivate 
students to learn and enjoy Arabic.  
If you wish to know more about this program, 
please see the link below which will take you to the 
presentation. 
 
https://drive.google.com/open?id=1YhnippvUCCQ
F0YBiVsI2wnVUcCnLpna- 
 
 

  برنامج برافو برافو
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 عقدت جلسة ألولیاء األمور  هذا األسبوع یوم األحد الساعة 8:30 -    

 9:30 صباًحا.  حیث  قدمت السیدة ربا الممثلة لبرنامج برافو برافو
 المنصة الرقمیة العربیة إلى أولیاء األمور من العام الثاني إلى العام

 السادس
 

 حضر العدید من أولیاء األمور هذه الجلسة وكانوا سعداء بمعرفة ماهیة
  البرنامج حیث انه مصمم لتعزیز وتحفیز الطالب على تعلم اللغة العربیة

 واالستمتاع بها
 

 إذا كنت ترغب في معرفة المزید عن هذا البرنامج ، یرجى االطالع على

 الرابط أدناه الذي سیأخذك إلى العرض التقدیمي

 

https://drive.google.com/open?id=1YhnippvUCCQ

F0YBiVsI2wnVUcCnLpna- 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1YhnippvUCCQF0YBiVsI2wnVUcCnLpna-
https://drive.google.com/open?id=1YhnippvUCCQF0YBiVsI2wnVUcCnLpna-
https://drive.google.com/open?id=1YhnippvUCCQF0YBiVsI2wnVUcCnLpna-
https://drive.google.com/open?id=1YhnippvUCCQF0YBiVsI2wnVUcCnLpna-


 
Safety and Emergency Evacuation Inspection 
 
This week we had our Health and Safety Officer, Ms. 
Najla, and Ms. Nicky from the Head Office, doing 
inspection and evaluation for all our Health and 
Safety procedures. They spent two days observing, 
controlling and evaluating every aspect of the 
school, and came up with a basket of suggestions 
for improvement. We will be working on their 
implementation.   
 
Some observations made by Ms. Nicky were related 
to the traffic in front of the school. Parents’ help is 
needed to smooth things out. One was noted to be 
driving the wrong way, another blocked the 
driveway to collect the children and thus blocked 
the way for the buses. Some parents drove away 
before making sure the children wore their seat 
belts, others were on their mobile phones. 
 
We shall all work together for a safer community! 
 
 
 

  

 
 مراجعة إجراءات السالمة واإلخالء في حاالت الطوارئ

 
 استقبلنا هذا األسبوع مسؤولتي الصحة والسالمة  من مدرستنا، السیدة

 نجالء ، والسیدة نیكي من المكتب الرئیسي ، حیث قامتا بالتفتیش والتقییم
 لجمیع إجراءات الصحة والسالمة لدینا. لقد أمضتا یومین في مراقبة

 وتقییم كل جانب من جوانب المدرسة ، وخرجوا بسلة من االقتراحات
  لتحسین األمن والسالمة

 
 بعض المالحظات التي أدلت بها السیدة نیكي كانت مرتبطة بحركة

 المرور أمام المدرسة. مساعدة اآلباء ضروري لهذا الجانب .  حیث لوحظ
 أن أحدهم كان یقود سیارته باتجاه السیر المعاكس، وآخر ركن سیارته

 وسد  الطریق المؤدي لجمع األطفال ، وبالتالي أغلق الطریق أمام
 الحافالت، كما  قام بعض اآلباء بالرحیل قبل التأكد من أن األطفال

 یرتدون أحزمة األمان الخاصة بهم ، بینما كان آخرون على هواتفهم
 المحمولة

 
 یجب علینا جمیعا العمل معا من أجل مجتمع أكثر أمانا!

 

 

 

 

 
Gymnastics, Ballet and Taekwondo  
 
ICS br4 has outsourced these activities in 
collaboration with Baroudy sports club and Abu 
Dhabi Country Club. Their representatives are 
available to meet with you at dismissal time, in the 
auditorium for FS2 and in the Gym for Years 1-6. 
Details are found on the link below.  
 
https://drive.google.com/open?id=1iE64wnyHI
xpsYPyJJ_cjFWERZ6qdYWMN 
 
Note : please use student email to access the 
link  
 

 ا صفوف الجمباز، البالیه والتایكواندو
 

 لتعزیز االنشطة والمواهب، قمنا باالستعانة بمصادر خارجیة لهذا

 بالتعاون مع نادي بارودي الریاضي وأبو ظبي كاونتري كلوب. یرجى

 على الراغبین بالتسجیل لقاء ممثلیهم في وقت مغادرة الطالب للبیت في

 صالة المسرح لصفوف الروضة االولى ، وفي صالة األلعاب الریاضیة

 الصفوف  (1-6). توجد التفاصیل على الرابط أدناه .
 مالحظة : الرجاء استخدام البرید اإللكتروني الخاص بطفلك للدخول

  للرابط
https://drive.google.com/open?id=1EulwMoLH1Or
CgTgVSl87cHBxqpIqosg9 

 

https://drive.google.com/open?id=1iE64wnyHIxpsYPyJJ_cjFWERZ6qdYWMN
https://drive.google.com/open?id=1iE64wnyHIxpsYPyJJ_cjFWERZ6qdYWMN
https://drive.google.com/open?id=1EulwMoLH1OrCgTgVSl87cHBxqpIqosg9
https://drive.google.com/open?id=1EulwMoLH1OrCgTgVSl87cHBxqpIqosg9


 
Vaccination from SEHA for year1 on November 
5  
 
The school nurse has sent you full details on the 
vaccination due to happen on Tuesday November 5, 
in the school clinic. You may access this 
information on the link below. 
 
https://drive.google.com/open?id=1FAkO5CxG
B4A9V6n-nezcq4q3ehJYK_5I 
 
Note : please use student email to access the 
link  
 
 

 التطعیم من صحة  للسنة االولى یوم 5 نوفمبر
 

 أرسلت لك ممرضة المدرسة تفاصیل كاملة عن التطعیم المقرر أن یحدث

 یوم الثالثاء 5 نوفمبر ، في عیادة المدرسة. یمكنك الوصول إلى هذه

 المعلومات على الرابط أدناه.

 مالحظة:  الرجاء استخدام البرید اإللكتروني الخاص بطفلك للدخول

  للرابط

https://drive.google.com/open?id=1N3vji7ksCAXm
-5ADtI1afEC0leverjLS 
 

 

 
Parent- teacher meetings/ Academic Tutoring 
Day  
 
Responsibility, initiative, self- confidence, goal- 
setting and leadership are skills that ICS/ 
Branch 4, endeavours to instil in the students. One 
way to do that is to hold parent-teacher 
conferences in the presence of the child. These 
conferences can provide powerful opportunities 
for students to advocate for their learning. Students 
lead parents through a discussion of their 
work and allow them to establish academic and 
social goals. Therefore, a three-way agreement is 
reached between the child, the parent and the 
teacher and hence, expectations for high 
achievement will be more plausible. 
 
For this, the first Academic Tutoring Day will be 
held on Wednesday, November 13, 2019. On 
that day, children will come to school, only with 
their parents, at their assigned time, to meet 
with the teachers. Teachers will be in school from 
7:00- 4:00 pm to meet with every child and 
his/her parents. 
 
More details on the Day and how to book an 
appointment are found on the link below. Please 
make sure you read it very carefully. If you need 
help, our IT support persons, Mr. Imran and Ms. 
Maha are ready to help. 
 

  اجتماع أولیاء األمور/ یوم الدراسة األكادیمي
 
 

 ن  حن نؤمن في  مدارس االنترناشونال كومیونتي/ الفرع الرابع بأن
 المسؤوٌلیة والمبادرة والثقة بالنفس وتحٌدید األهداف مهاراتٌ یجب غرسها
 في طالبنا وذلك من خالل طرق عدة منها االجتماعات الثالثیة بین أوٌلیاء

  األمور والمعلٌم في حضور الطفل.
 

 یمكن أن توفر هذه االجتماعات فرً صا للطالب لتفهم مسؤوٌلیاتهم والدفاع
 عن تعلمهم حیث ٌیشارك الطالب مع أولیاء األمور في مناقشة

 عملهم وجهودهم لتحقیقها وتحٌدید األهداف المناسبة لهم. وممكن ان تكون
 اهداف اكادیمیة او سلوكیة، وعلیه  یتم التوصل إلى اتفاق ثالثي ٌبین

 الطفل ووًلي األمر والمعلم ، وبالتالي ، فإن توقعات اإلنجاز العاًلي ستكون
 أكثر منطقیة.

 
 لهذا ، ٌسیتم عقد االجتماع األولٌ یوم األربعاء الموافق 13 نوفمبر 2012
 .في ذلك اٌلیوم ، ٌسیأًتي األطفال إلى المدرسة ، فقط مع آبائهم ، في الوقت

 المحدد لهم ، للقاء المعلٌمین. ٌسیكون المعلمون في المدرسة من الساعة
 السابعة صباحا وحتى الرابعة  مساء

 
 المزید من التفاصیل حول االجتماع وكیفیة تسجیل موعد لكل طفل مع

 المعلم، تجدونها في الرابط ادناه. الرجاء قراءتها واتباع اإلرشادات بدقة.
 ادا كان لدیكم اي استفسارات تقنیة، یرجى مراجعة السید عمران أو السیدة

  مهى الجاهزین دائما للمساعدة.
 
 

 مالحظة : الرجاء استخدام البرید اإللكتروني الخاص بطفلك للدخول
  للرابط

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1FAkO5CxGB4A9V6n-nezcq4q3ehJYK_5I
https://drive.google.com/open?id=1FAkO5CxGB4A9V6n-nezcq4q3ehJYK_5I
https://drive.google.com/open?id=1N3vji7ksCAXm-5ADtI1afEC0leverjLS
https://drive.google.com/open?id=1N3vji7ksCAXm-5ADtI1afEC0leverjLS


https://drive.google.com/open?id=11yiwokJNk
Z4VuAbGD7FUZVx9LjIG_1Hf 
 
Note : please use student email to access the 
link  
 

 
https://drive.google.com/open?id=1dc97qeqhpS5a
PV9IX-fNlf68Y3RuYffT 
 

 

 
 
 
Photo Sessions  
 
All our students had their pictures taken on Sunday 
and Monday, in groups and individual photos. We 
shall keep you updated on the process.  

 
 
 

  جلسات التصویر

 

 تم التقاط صور لجمیع طالبنا یومي األحد واالثنین ، في مجموعات

 وصور فردیة.سوف  نبقیك على اطالع دائم بما یخص هذا الموضوع .

 

 
Parents requests for early leave or not to go by 
bus 
 
School hours are from 7:30- 2:30. We expect our 
students to abide by these timings. We also expect 
parents not to ask for early leave unless it is a real 
urgent situation. Such requests, however, are to be 
made at the reception before 2:00 pm, especially if 
the student uses the school bus. Teachers, helpers 
and bus attendant will be hard to reach after 2:00 
o’clock and thus the message may not reach the 
teacher in due time. 
 
 

 طلبات أولیاء األمور لمغادرة أطفالهم مبكرا  أو عدم استعمال
 الحافلة

 
 ساعات الدوام  في المدرسة من من الساعه  7:30 صباحا حتى الساعة

 2:30 ظهرا  نتوقع من طالبنا االلتزام بهذه المواعید. كما نتوقع من اآلباء

 عدم طلب المغادرة باكرا  ما لم تكن حالة ملحة حقیقیة. ومع ذلك ، یجب

 تقدیم هذه الطلبات في مكتب االستقبال قبل الساعة 2:00 مساًء ، خاصًة

 إذا كان الطالب یستخدم الحافلة المدرسیة. سیكون من الصعب الوصول

 إلى المعلمین والمساعدین ومرافقة الحافلة بعد الساعة 2:00 ، وبالتالي قد

 ال تصل الرسالة إلى المعلم في الوقت المناسب.

 
 

After School Activities took off on Monday 28th  
 
It was great to see the students rushing to join after 
school activities. The school looked lively and 
cheerful. Even today, some girls were so excited to 
practice and show off some dance moves during the 
break! Well Done! 
 

 بدأت األنشطة  المدرسیة  یوم االثنین 28 أكتوبر
 

 كان من الرائع رؤیة الطالب یهرعون لالنضمام الى األنشطة المدرسیة.

 تبدو المدرسة حیة ومبهجة. حتى الیوم ،خالل فترة االستراحة، كانت

 بعض الفتیات متحمسات للغایة لممارسة وإظهار بعض حركات الرقص

 التي تعلمتها في احد النوادي! أحسنتم طالبنا ومعلماتنا!

https://drive.google.com/open?id=11yiwokJNkZ4VuAbGD7FUZVx9LjIG_1Hf
https://drive.google.com/open?id=11yiwokJNkZ4VuAbGD7FUZVx9LjIG_1Hf
https://drive.google.com/open?id=1dc97qeqhpS5aPV9IX-fNlf68Y3RuYffT
https://drive.google.com/open?id=1dc97qeqhpS5aPV9IX-fNlf68Y3RuYffT


 
 

 

 
RWI streaming sessions have started! 
 
Years 2 and 3 classes have started their phonics 
and reading sessions as per Read Write Inc 
program. As you already know, students were 
assessed on their reading level before the holiday 
and were placed in different groups. We have now 
8 groups, each assigned a teacher who works with 
them three times a week. We shall keep you 
updated as we progress.  
 

 بدأت جلسات القراءة الموجهة

 

 بدأت جلسات RWI لصفوف السنه   الثانیه والثالثه حیث تم البدء بتعلم

 الصوتیات وجلسات القراءة وفًقا لبرنامج القراءة والكتابة الخاص التي

 تتبناه المدرسة.  كما تعلمون بالفعل ، تم تقییم الطالب على مستوى

 قراءتهم قبل العطلة وتم وضعهم في مجموعات مختلفة. لدینا اآلن 8

 مجموعات ، یعین لكل منهم مدرًسا یعمل معهم ثالث مرات في األسبوع.

 سیتم اطالعكم على كل جدید بما یخص هذا الموضوع .
 
 

 
Flag day on Sunday November 3 
 
Parents must have received a note about the 
upcoming Flag Day celebration. Please make sure 
your child wears the Color Tshirt assigned for his/ 
her class.  
 
 

 
 یوم العلم األحد 3 نوفمبر

 
 تم إرسال برید إلكتروني حول االحتفال بیوم العلم القادم. یرجى التأكد من

 أن طفلك یرتدي الزى الملون المخصص لفصله .
 

 
 

 

                                                              
  

 


