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Term 2  

 
Weekly Quote 

 

 
 

We are a “NUT FREE” school. Some parents are not complying. Please DO 
NOT SEND any nut- based food. 

 ممنوع إرسال أي طعام یحتوي على مكسرات "فستق". نرجو من األهل االلتزام
 

 
House points 
 
Positive reinforcement is always the most effective 
approach to bring about positive behaviour.  
 
As you know, children throughout the school belong to a 
certain “HOUSE”, Camels, Horses, Falcons and Gazelles. 
Students collect Green tickets during school day for 

  النقاط االیجابیة للبیوت
 

 التعزیز اإلیجابي هو دائًما الطریقة األكثر فاعلیة لتحقیق السلوك اإلیجابي
 

 كما تعلمون ، ینتمي األطفال في صفوفهم المدرسیة إلى "بیت" معین ، الجمال ،
 الخیول ، الصقور والغزالن.  یجمع الطالب التذاكر الخضراء خالل الیوم

 الدراسي ألسباب مختلفة.  كما قد یحصلون على تذكرة حمراء إذا فعلوا شیًئا
 غیر مرغوب فیه.  في نهایة األسبوع ، تتلقى السیدة نادیا أعداد التذاكر الحمراء



various reasons. They may also get a Red ticket if they 
do something undesirable. At the end of the week, Ms. 
Nadia receives the numbers of Red and Green tickets for 
every House from every teacher. She then subtracts the 
Green from the Red. Those with the highest number of 
Greens will be the Winning House of the week. At the 
end of Term 2, the House with the most number of 
Green, will get a treat.  
 
Last week’s winners were the Gazelles. They collected 
265 Green Tickets.  
 
It is such a rewarding moment when you hear the 
excitement and the cheer coming from the students 
during Assembly. Follow us on Instagram on Sundays to 
live the experience. 
 

  ICS_Khalidiya 
 
Thank you Ms. Nadia for following up on this! 
 

 
Below is the presentation of House point please access it 
from your child email  
 
 
https://drive.google.com/open?id=12PmZQfR6cFr1UxB
XPGtr9O6L0aQ6HGme 
 
 
 

 والخضراء لكل منزل من كل معلم. ثم تطرح األخضر من األحمر. أولئك الذین
 لدیهم أكبر عدد من الخضر سیكونون الرابحین في كل أسبوع

 
 في نهایة الفصل الدراسي الثاني ، سیحصل المنزل الفائز على مكافأة .

 
 الفائزون في األسبوع الماضي هم "فریق الغزالن ". لقد جمعوا 265 تذكرة

 خضراء
 

 إنها لحظة مجزیة عندما تسمع اإلثارة والبهجة  عند الطالب أثناء الطابور
  .الصباحي كل یوم أحد

 
 یمكنك أن تعیش هذه التجربة بشكل مباشر !  تابعنا على صفحة األنستجرام

  الخاصه بالمدرسه
 

 ICS_Khalidiya 
 
 
 

 شكرا لك السیدة نادیة لمتابعة هذا!

 

 
 

 الرجاء الضغط على الرابط لمشاهدة العرض التقدیمي لفرق البیوت الرجاء
 استخدام البرید اإللكتروني الخاص بطفلك .

 
https://drive.google.com/open?id=12PmZQfR6cFr1UxB
XPGtr9O6L0aQ6HGme 
 

 

 

Attendance  
 
Every month, Ms. Heba and Ms. Maha will be collecting 
your children’s attendance and lateness record from Ms. 
Nisrin and Ms. Nermin. They will be using this data to 
generate graphs indicating the class with the least 

  الحضور
 

 كل شهر ، ستقوم المعلمة هبة والمعلمة مها بجمع سجل الحضور والغیاب

 وحاالت التأخیر ألطفالك من المعلمة نسرین والمعلمه نرمین. سوف یستخدمون

 هذه البیانات إلنشاء الرسوم البیانیة التي تشیر إلى الفصل الذي یتمتع بأقل

 حاالت غیاب وحاالت تأخیر. وسیتم االحتفال بـ الصفوف الفائزه .

https://drive.google.com/open?id=12PmZQfR6cFr1UxBXPGtr9O6L0aQ6HGme
https://drive.google.com/open?id=12PmZQfR6cFr1UxBXPGtr9O6L0aQ6HGme
https://drive.google.com/open?id=12PmZQfR6cFr1UxBXPGtr9O6L0aQ6HGme
https://drive.google.com/open?id=12PmZQfR6cFr1UxBXPGtr9O6L0aQ6HGme


absences and lateness. The winning class will be 
celebrating their success in their own way.  
 
 
So far, the winning classes are:  
 
https://drive.google.com/open?id=1TX8kBrV-9f23sFQY
X2sc7OuaHuVAM6P_ 
 
 
Thank you Ms. Heba and Ms. Maha! 

 

  لمعرفة الصفوف الفائزه خالل هذا االسبوع الرجاء النقر على الرابط ادناه

 

https://drive.google.com/open?id=1TX8kBrV-9f23sFQY

X2sc7OuaHuVAM6P_ 

 
 

 نشكر المعلمتان هبه ومها على جهودهم .

Writing Across the Curriculum 
 
We recognise writing as a means to develop 
21st-century tools, to reason and engage in critical 
thinking. Our students across FS2 - Year 6 have been 
sharpening their writing skills through the use of 
various strategies. This week, our students in FS2 have 
impressed us with their ability to express their ideas in 
writing following the reading of a story in their class. 
Most impressive was the progress they demonstrated in 
their ability to express themselves as compared to the 
beginning of the year.  
 
Similarly, in year 2, the students have been gaining 
familiarity with research through non-fiction writing. It 
has been rewarding to see their writings where they 
expressed their thoughts about the animal facts that 
they learned. 
 
 We look forward to you learning more about this when 
you meet with your child’s teacher next month. 
 

 
 الكتابة عبر المناهج

 
 نحن ندرك أن الكتابة احدى الوسائل المستعملة لتطویر مهارات القرن

 الحادي والعشرین ، وایضا لتشغیل العقل واالنخراط في التفكیر النقدي.
 لذلك نحن نركز في مناهجنا على طالبنا من الروضة االولى - السنة

 السادسة لتحسین مهاراتهم في الكتابة من خالل استخدام االستراتیجیات
 المختلفة. هذا األسبوع ، أثار إعجابنا طالبنا في FS2 من حیث قدرتهم

 على التعبیر عن أفكارهم في الكتابة بعد أن قاموا بقراءة قصة في فصلهم.
 وكان األكثر إثارة لإلعجاب هو التقدم الذي أظهروه في قدرتهم على

 التعبیر عن أنفسهم مقارنة ببدایة العام.
 

 وبالمثل ، في السنة الثانیة ، اكتسب الطالب معرفة باألبحاث من خالل
 الكتابة الواقعیة غیر الخیالیة. لقد كان مجزیا أن نرى كتاباتهم حیث عبروا

 عن أفكارهم حول الحقائق العلمیة المتعلقة بالحیوانات التي تعلموها هذه
 الفترة.

 
  نتطلع إلى ان نعلمك بالمزید حول هذا الموضوع عندما تلتقي بمعلم طفلك

  في الشهر المقبل خالل یوم التدریس األكادیمي.

 

 

Academic Tutoring Day 
 
Our second Academic Tutoring Day of the year is 
scheduled for 11th March 2020. The day will commence 
from 7:00 am - 4:00 pm. Just as in term 1, the structure 
of the day will entail 15 minutes individual conferences 
between the child, the parent and the teacher. The goal 
of these conversations is to learn more about your 
child’s academic achievements following the recent 
progress report communicated by their teachers and to 
learn more about their strengths and areas of 
development.  
 

 یوم التدریس األكادیمي

 

 تم تحدید یوم التدریس األكادیمي الثاني لهذا العام في 11 مارس 2020.

 سیبدأ الیوم من الساعة 7:00 صباًحا إلى الساعة 4:00 مساًء. كما هو

 الحال في الفصل األول ، یتضمن هیكل الیوم 15 دقیقة اجتماعات فردیة

 بین الطفل والوالد والمعلم. الهدف من هذه المحادثات هو معرفة المزید

 عن اإلنجازات األكادیمیة لطفلك في أعقاب التقریر المرحلي األخیر الذي

 قدمه معلموهم ومعرفة المزید عن نقاط القوة ومجاالت تقدمهم.

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1TX8kBrV-9f23sFQYX2sc7OuaHuVAM6P_
https://drive.google.com/open?id=1TX8kBrV-9f23sFQYX2sc7OuaHuVAM6P_
https://drive.google.com/open?id=1TX8kBrV-9f23sFQYX2sc7OuaHuVAM6P_
https://drive.google.com/open?id=1TX8kBrV-9f23sFQYX2sc7OuaHuVAM6P_


Please read the attached letter for further 
details and class links on creating the 
appointments. 
 
 

 

 یرجى قراءة الرسالة المرفقة لمعرفة التفاصیل و لتتمكنوا من الدخول الى

  الرابط لتقوموا بتسجیل مواعیدكم.

 

 
Trips this week  
 
Year 1 had their Term 2 School Trip this week to Orange 

Wheels in Al Wahda. 

 

Year 6 went to Marina mall and had a fantastic time in 

the Bowling Village. 

 

Today year 3 went to Kidzania in Yas mall and had a 

wonderful time. 

 

Our teachers have posted plenty of pictures on Google 

Classroom. Please check that. 

 

 
 رحالت هذا األسبوع

 
 كانت رحلة طالب السنة األولى هذا األسبوع  إلى اورانج ویلز في مركز

 .الوحدة ممتعة جدا
 

 ذهب طالب السنة السادسة إلى مارینا مول ، وقضوا  وقتا رائعا  في قریة
 .البولینج

 
 الیوم ، ذهب طالب السنة الثالثة إلى كیدزانیا في مركز یاس التجاري

 . .وكانت رحلة تثقیفیة ممیزة
 

 نشر مدرسونا الكثیر من الصور على Google Classroom. یرجى

 االطالع علیها.

 
Rules to remember 

 

Some parents have requested to pick up their child 

from a trip destination. Please note that we cannot 

accommodate such requests. Children may only be 

picked up from school.  

 

If you need to pick your child earlier than 2:30, whether 

your child uses the bus or not,  you must inform the 

school before 1:45 pm. 

 

We have noticed that a number of children are dropped 

off at the school gate in the morning without parents 

accompanying them to the gym. For the safety of the 

students, it is imperative that students are handed 

by the parents or caretakers to the care of duty staff. 

It is not acceptable for students to be unaccompanied 

inside the school premises especially FS2- Year 3. 

 

  تذكیر لبعض القواعد
 
 

 یحدث أن یطلب بعض اآلباء أخذ أطفالهم من مكان رحلة ما. یرجى
 مالحظة أننا  ال نستطیع تلبیة هذه الطلبات . یجب أن یعود جمیع الطالب

 الى المدرسة .
 
 

 إذا كنت بحاجة إلى أن تأخذ طفلك باكرا من المدرسة قبل انتهاء الدوام،
 سواء كان طفلك یستخدم الحافلة أم ال ، یجب علیك  إبالغ المدرسة قبل

  الساعة 1:45 بعد الظهر.
 
 

 لقد الحظنا أن عدًدا من األطفال ینزلون عند بوابة المدرسة في الصباح

 دون أن یرافقهم أولیاء األمور إلى صالة األلعاب الریاضیة. من أجل

 سالمة الطالب ،  من الضروري أن یتم تسلیم الطالب من قبل أولیاء

 األمور أو القائمین بالرعایة لرعایة طاقم العمل.  من غیر المقبول أن

 یكون الطالب غیر مصحوبین داخل مبنى المدرسة خصوصا في صفوف

 الروضة وحتى السنة الثالثة.

 

 



School uniforms must be worn everyday to school. 

We have noted many children do not abide by that, 

particularly the school jacket. Please make sure your 

child abides by that. 

 

Students are supposed to bring healthy food only to 

school. We are noting chips and sweets in some lunch 

boxes. The teacher or supervisor will be taking these 

away from the children.  

 

Parents are not allowed to go on the bus at any time 

for any reason. They are also not allowed to speak to 

any child other than their own.  

 

Students are expected to be in school by 7:30 

everyday. Some are missing the morning assembly and 

others are arriving even later than 7:45. As a school, one 

aspect ADEK pursues, is the punctuality of our students. 

We look forward to your cooperation on this matter as I 

am sure you want your school to get a good rating with 

ADEK. 

 

Birthdays are another area of disagreement with our 

parents. As much as we want to help you celebrate your 

child, we have to look after the welfare of all the 

children. It is not allowed to bring sweets and cream 

based food for a birthday. The best option would be a 

home- cooked simple cake, or a cupcake with no 

frosting. Lollipops and jellies are not allowed. They are 

not a healthy choice for your kids either.  

 

Please do understand and refrain from trying to get 

these in. 

 

 یجب ارتداء  الزي المدرسي كل یوم  إلى المدرسة. لقد الحظنا أن العدید
 من األطفال ال یلتزمون بذلك ، خاصة سترة المدرسة. یرجى التأكد من

 التزام طفلك بذلك.
 
 

 من المفترض أن  یحضر الطالب طعاًما صحًیا فقط  إلى المدرسة. نالحظ
 رقائق البطاطس والحلویات في بعض صنادیق الغداء. سیقوم المعلم أو

 المشرف بإخراجها من األطفال.
 
 

 ال ُیسمح لآلباء بالصعود الى الحافلة المدرسیة  في أي وقت وألي سبب.
 كما  ال ُیسمح لهم بالتحدث إلى أي طفل  غیر طفلهم.

 
 

 من المطلوب أن یكون الطالب في المدرسة بحلول الساعة 7:30 یومًیا.
 یفتقد البعض التجمع الصباحي والبعض اآلخر یصل حتى بعد الساعة

 7:45. كمدرسة ، أحد الجوانب التي تسعى ADEK إلى مراقبتها وتقییم
 التزامنا بها ، هي  االلتزام الدقیق لطالبنا بمواعید الدخول والخروج

  وحضور الطابور الصباحي.
 نحن نتطلع إلى تعاونكم في هذا الشأن ألنني متأكدة من رغبتكم في أن

.ADEK تحصل مدرستكم على تقییم جید مع 
 
 

 أعیاد المیالد  هي مجال آخر للخالف مع والدینا. بقدر ما نرید أن نساعدك
 على االحتفال بطفلك ، علینا أن نعتني بمصلحة جمیع األطفال. ال ُیسمح

 بإحضار الحلویات واألطعمة التي تحتوي على الكریمات في عید المیالد.
 سیكون الخیار األفضل هو كعكة بسیطة مطبوخة في المنزل ، أو كب
 كیك بدون مواد كریمیة .  ال ُیسمح بالمصاصات والهالم. فهي لیست

 خیاًرا صحًیا ألطفالك أیًضا.
 
 

 یرجى تفهم هذا  واالمتناع عن محاولة الحصول على موافقتنا لهذه

  األشیاء.

 

 

Upcoming Trips and events  

Year4 Trip 04/03/2020 

Year 5 Trip 05/03/2020 

 الرحالت واألحداث القادمة

 

 

  رحلة السنة الرابعة  04/03/ 2020

  رحلة السنة الخامسة  05/ 03/ 2020



Year 2 Trip 09/03/2020 

NGRT Assessment 1-5/03/2020 

 

 

 رحلة السنة الثانیة  09/ 03/ 2020

 تقییم NGRT   من 1 إلى  5 / 03 / 2020

 

  
 

 


