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Cycling awareness session and practice 
 
In association with the UAE Team Emirates Youth 
Academy and Abu Dhabi Cycling club, the first Cycling 
awareness session was held for Y5 and Y6 Students on 
Sunday February 16, 2020. This is an initiative on the 
national level and ICS is happy to be chosen to be part of 
that.  
 
Students gathered in the auditorium and listened to a 
presentation about the importance of physical activity, 
namely cycling, which helps students improve in body 

 جلسة توعیة ركوب الدراجات والممارسة
 
 بالتعاون مع فریق اإلمارات العربیة المتحدة، أكادیمیة اإلمارات للشباب ونادي
 أبو ظبي للدراجات ، ُعقدت أول جلسة توعیة حول ركوب  الدراجات لطالب
 السنوات الخامسة والسادسة وذلك  یوم األحد 16 فبرایر 2020. هذه مبادرة
 على صعید الوطن ونحن سعداء ان تكون مدرستنا قد تم اختیارها وأن نكون

 ..جزءا من هذا النشاط
 

 تجمع الطالب في القاعة واستمعوا إلى عرض تقدیمي حول أهمیة النشاط البدني
 ، وباالخص ركوب الدراجات ، مما یساعد الطالب على التقدم عقلیا وجسدیا.

  ستستمر هذه الجلسات لمدة ثالثة أسابیع في المدرسة
 



and in mind. These sessions will be running for three 
weeks in the school. At a later stage, 20 children will be 
chosen by the organizers, most competent and most 
committed, to take part in a main event in Yas links 
arena.  A detailed letter will be sent to the concerned 
parents in due time. 
 
It was great to see the enthusiasm and the fun the 
students had.  I am sure they can’t wait for next Sunday 
to have more of that. 
 

 
 

 
 
 

 في مرحلة الحقة ، سیقوم المنظمون  باختیار 20 طفًال ، األكثر كفاءة واألكثر
 التزاًما ، للمشاركة في حدث رئیسي في حلبة یاس. سیتم إرسال خطاب مفصل

 إلى الوالدین المعنیین في الوقت المناسب
 

 كان من الرائع رؤیة الحماس والمتعة التي یتمتع بها الطالب. أنا متأكدة من أنهم

  على احر من الجمر بانتظار یوم األحد القادم للحصول على المزید من التدریب.

 

 

 
 

 

 
Recognizing students for their help  
 
A group of students were recognized in the morning 
assembly for their dedication and commitment,  as well 
as for their responsible behaviour as they helped in the 
organization of the Sports Day.  
 
We look forward to nurturing our young learners to 
become future leaders. This is only one step in that 
direction. 
 

 

  مساعدة الطالب خالل الیوم الریاضي

 

 تم تكریم مجموعة من الطالب خالل الطابور الصباحي لتفانیهم والتزامهم ،

 وكذلك لسلوكهم المسؤول حیث ساعدوا في تنظیم الیوم الریاضي.

 

 نتطلع إلى رعایة متعلمینا الصغار لیصبحوا قادة المستقبل. هذه لیست سوى

 خطوة واحدة في هذا االتجاه.

 

 

 



 
 
Admissions Test on Saturday 22nd February 
 
The first batch of admissions tests for 2020- 2021 will 
be taking place this Saturday, February 22, for siblings 
who have already registered online. Another session 
will be held on Saturday March 7.  
 
Parents must have received an email specifying the time 
their child is expected to be in school on Saturday.  
 
Some new applicants have also been invited, depending 
on the availability of seats. 
 
If you have not yet confirmed your child’s  registration 
and have not paid the registration fee for next year, 
please do so as soon as possible otherwise the places 
will not be guaranteed.  
 

 اختبار القبول یوم السبت 22 فبرایر
 

 سیتم اختبار الدفعة األولى من اختبارات القبول للعام 2020-2021 یوم السبت

 22 فبرایر ، لألخوة واألخوات الذین سجلوا بالفعل عبر اإلنترنت. ستعقد جلسة

 أخرى یوم السبت 7 مارس
 

 یجب أن یتلقى أولیاء األمور رسالة برید إلكتروني تحدد الوقت المتوقع لطفلهم
  في المدرسة یوم السبت

 

 كما تمت دعوة بعض المتقدمین الجدد ، حسب توفر المقاعد
 

 إذا لم تؤكد بعد تسجیل طفلك ولم تدفع رسوم التسجیل للعام المقبل ، فیرجى القیام

 بذلك في أقرب وقت ممكن وإال فلن یتم ضمان األماكن.

 

 
RWI targeted reading and writing sessions have 

resumed! 

 

Our FS2 - Year 3 students have completed the second 

round of the Read Write Inc. assessments. These 

assessments are designed to give teachers an 

understanding of the current reading levels of the 

students and how well they can recognize letter sounds 

to blend them to read words, sentences and passages.  

 

Based on the most current information, students are 

grouped into new Read Write groups that are given 

targeted reading and writing instruction three times a 

week. This is planned so that the children can be 

supported in their progress towards reaching their end 

of year reading goals. You can find out more about the 

progress that your child has made when you meet with 

teachers during the Academic Tutoring Day on March 

11.  

 

 

 جلسات القراءة والكتابة الموجهة مستمرة
  
 
 

Read Write Inc السنة الثالثة الجولة الثانیة من تقییمات - FS2 أكمل طالب
 . تم تصمیم هذه التقییمات إلعطاء المعلمین فهًما لمستویات القراءة الحالیة

 للطالب ومدى قدرتهم على التعرف على أصوات الحروف التي تمزجها قراءة

 الكلمات والجمل والمقاطع.

 

 
 استناًدا إلى أحدث المعلومات ، یتم تجمیع الطالب في مجموعات جدیدة للقراءة

 والكتابة یتم تقدیمها لتعلیم القراءة والكتابة المستهدفین ثالث مرات في األسبوع.

 تم التخطیط لذلك بحیث یمكن دعم األطفال في تقدمهم نحو بلوغ أهداف القراءة

  في نهایة العام.

 

 سیكون بإمكانك معرفة المزید حول التقدم الذي أحرزه طفلك عندما تقابل معلم

 طفلك خالل یوم التدریس األكادیمي المحدد في یوم 11 مارس لهذا العام .

 

 



 
 
New Group Reading Test (NGRT) 
 

During the week of March 1- 5, students in Years 3 - 6 

will take the second round of the New Group Reading 

Test (NGRT). This will measure the progress our 

students have made since they took the first test in 

October. We shall be using this data for further target 

setting and modifying instruction. 

Students must have a good night's sleep, have a good 

breakfast and take these tests seriously. There is no 

special preparation that students need to do to take 

these tests. The reading and comprehension practice 

that students engage, for example, with the Bug Club 

books at home and other literacy tasks at school gets 

students prepared for this test. 

 Below is the timetable for the NGRT for your reference: 

 

Sunday 1.3.2020 

4B 

6A 

6B 

Monday 2.3.2020 
5A 

5B 

Tuesday 3.3.2020 

3A 

3B 

3C 

Wednesday 
4.3.2020 

4C 

Thursday 5.3.2020 4A 

 

 

NGRT  تقییمات القراءة 

 خالل األسبوع من 1-5 مارس سیقوم الطالب في الصفوف   

 من 3 إلى 6 بإجراء الجولة الثانیة من اختبار القراءة للمجموعة

 الجدیدة . یقیس هذا التقدم الذي أحرزه طالبنا منذ اجتیازهم

 االختبار األول في أكتوبر. یجب أن نستخدم هذه البیانات لتحدید

 الهدف وتعدیل التعلیمات

 

 یجب أن یحصل الطالب على نوم جید لیًال ،  وأن یتناولوا وجبة فطور

 جیدة ویأخذوا هذه االختبارات على محمل الجد. ال یوجد إعداد خاص

 یتعین على الطالب القیام به إلجراء هذه االختبارات. ممارسة القراءة

Bug والفهم التي ینخرط فیها الطالب ، على سبیل المثال ، مع كتب 

 Club في المنزل ومهام محو األمیة األخرى في المدرسة تجعل الطالب

.NGRT یستعدون لهذا االختبار. أدناه هو الجدول الزمني ل 

  

 

 

4B 

6A 

6B 

 األحد 1.3.2020

5A 

5B 

 اإلثنین 2.3.2020

3A 

3B 

3C 

 الثالثاء 3.3.2020

4C 4.3.2020 األربعاء 

4A 5.3.2020 الخمیس 

 



What is NGRT? 

For our new parents and as a reminder: 

NGRT enables us to assess the students’ reading and 

comprehension skills in a single test – helping to 

identify those students who may need further support 

and benchmarking their performance against other 

students of the same age.  

NGRT test is made up of two parts:  

1. Sentence completion, which measures decoding with 

some element of comprehension;  

2. Then, depending on the student’s score, the student 

will do  either a passage comprehension, or a phonics 

task.  

These fully adaptive digital tests adjust to match each 

student’s reading ability as they progress through the 

test. The tests provide a range of measures for each 

child including a Standard Age Score (SAS) and reading 

age. These enable us to track progress of the students 

through the year, or year-on-year, and can be used at 

key points, for example when a student enters the 

school or to monitor progress after interventions.  

 

NGRT ما هو  
 

 لآلباء واألمهات الجدد وتذكیر لألهالي الموجودین
 

 یمكننا هذا االختبار من تقییم مهارات القراءة والفهم لدى الطالب في
 اختبار واحد - مما یساعد على تحدید الطالب الذین قد یحتاجون إلى مزید

 من الدعم وتقییم أدائهم مقارنة بالطالب اآلخرین في نفس العمر
 

  یتكون هذا االختبار من جزئین :
   1-استكمال الجملة ، والذي یقیس فك التشفیر مع بعض عنصر الفهم

  
 2- بعد ذلك اعتمادا على درجة الطالب، یقوم بامتحان تحلیل واستیعاب

  أو امتحان صوتیات.
 

 تكون هذه االختبارات الرقمیة قابلة للتكیف تماًما لتتوافق مع قدرة كل

 طالب على القراءة أثناء تقدمه خالل االختبار. توفر االختبارات مجموعة

 من المقاییس  لكل طفل بما في ذلك نقاط العمر المحدد (SAS) وعمر

 القراءة. هذه تمكننا من تتبع تقدم الطالب خالل العام ، أو على أساس

 سنوي ، ویمكن استخدامها في النقاط الرئیسیة ، على سبیل المثال عندما

 یدخل الطالب المدرسة أو لرصد التقدم المحرز بعد التدخالت.

 
 
 
 

 
 
 

 

Upcoming Dates 

Second cycling session for Year 5 and 6 on Sunday 

23/02/2020 

  

Year 1 Trip 24 & 25 /02/2020 

Year 3 Trip 27/02/2020 

Second Academic Tutoring Day 11/03/2020 

 

 

 التواریخ القادمة

 الجلسة الثانیة لركوب الدراجات للسنه الخامسه والسادسه

23/02/2020 

 

 رحله السنة األولى 24 & 25  /02 /2020

 رحلة السنه الثالثه 27/02/2020

 یوم التدریس األكادیمي 11/03/2020



  
 

 


