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Happy New Year! It is 2020 already! 
 
Welcome Back! It was great to see you all this 
week. 
 
Children are enjoying the new games in the 
playground. They are learning to be patient and to 
take turns. 
 
 We look forward to a fruitful term 2. 
 
 

  سنة جدیدة سعیدة! انها بدایة العقد الثالث!

  مرحبا بعودتكم! كان من الرائع أن أراكم جمیعا هذا األسبوع.

 

 مع اضافة االلعاب الجدیدة یتطلع الطالب الى قضاء وقت ممتع خالل

 الفسحة حیث یتعلمون الهدوء والصبر واالنتظار بالدور.

 

  نتطلع إلى فترة مثمرة خالل الفصل الدراسي الثاني.

 



 
 

 

 
Remember to use Active Learn ( Bug club & Abacus )  
 
This is a very good resource for your child to practice 
Reading and Math. Please make good use of it.  
 
Reminder on how to Log in: 
 
Step 1 : 
Go to active learn website 
https://www.activelearnprimary.co.uk/login?c=0  
 
Step 2: 
Put your Dedicated username password  & School code  
 ( Our School Code is = pjgg ) 
 
Step 3 : 
Login and use both programs ( Bug club & Abacus )  

 تذكیر استخدام "اباكوس و باغ كلوب"

 إن هذا مورد مهم لتمكین أطفالكم في مادة الریاضیات والقراءة. اتمنى ان

 تستفیدوا منه و تشجعوا أطفالكم علیه.

 نذكركم بالخطوات الواجب اتباعها  لتسجیل الدخول لمواقع التعلم النشط .
 الخطوة 1 :

 انتقل إلى موقع التعلم النشط
c=0؟https://www.activelearnprimary.co.uk/login 

  
 الخطوة 2:

 ضع كلمة المرور اسم المستخدم المخصص ورمز المدرسة
(pjgg = رمز مدرستنا)  

  
 الخطوة 3 :

Bug club & Abacus) تسجیل الدخول واستخدام كال البرنامجین 
 

 
Professional Development for teachers  
 
Our staff were busy last Saturday preparing for the 
return of your children. They attended full day 
Professional Development sessions lead by Ms. 
Ambreen on developing literacy and sharing best 
class practices, all for the improvement of teaching 
and learning.  
 

  جلسة التطویر المهني للمعلمین
 

 تم عقد جلسة تدریبیة للمعلمین بقیادة السیدة أمبرین  یوم السبت الماضي

 وكانت تهدف إلى التحضیر لعودة ألطفالنا . ركزت السیدة أمبرین  في

 جلسات التطویر المهني على تطویر القدرة على القراءة  وتبادل أفضل

 الممارسات الصفیة ، كل ذلك لتحسین التعلیم والتعلم.
 
 

https://www.activelearnprimary.co.uk/login?c=0


 
  
 

   
 
 
 
 

Reregistration for 2020- 2021  
 
ICS Khalidiya announces the opening of Year 7 and 
Year 8 next academic year 2020- 2021.  
Our classes will continue to be coeducational. 
Registration is now open for existing students and 
siblings only. New comers registration will start 
after two weeks.  
 
An email was sent earlier today with all the details. 
Orison login school code was also pasted in your 
child’s communication book. Please use this code to 
access your child’s account.  
 

 فتح التسجیل للعام 2021-2020

 
 تعلن مدرستنا عن افتتاح صفوف  السنه السابعه والثامنه  خالل السنة

 األكادیمیة 2020-2021 كما  تستمر الفصول في المدرسه مختلطه كما

 هي اآلن. االولویة في التسجیل االن العادة تسجیل طالبنا الحالیین

  واخوتهم فقط. سوف نستقبل الطالب الجدد بعد اسبوعین .

 

  لقد استلمت الیوم رسالة الكترونیة تحتوي على تفاصیل اعادة التسجیل

 لطالبنا واخوانهم. كما أرسلنا في  كتاب التواصل البنك رمز نظام

  الهورایزون  لتتمكن من إعادة التسجیل .

 
* Education germs * 
 
Pasi Sahlberg, the spiritual father of Finnish education 
says: 
Finland's first step in promoting education is to 
eliminate germs. 
 
Germs !! 
Does education have germs ?! 
 
This is what Finland sees, and it seems that it has the 
correct description of what education must get rid of. 
 
 In his view, there are six bacteria: 
 
The first bacterium is the density of material. It is one 
of the most important germs that characterizes our 
education. What matters is the quality and depth, and 
not the quantity.  
 
The second bacterium, which Finland eliminated, is 
the large number of tests and exams. They did well to 

 *جراثیم التعلیم*
 

 یقول األب الروحي للتعلیم الفنلندي الدكتور باسي سالبرغ  :
 

 إنَّ أول خطوة اتخذتها فنلندا للنهوض بالتعلیم هي التخلص من الجراثیم.
 

  الجراثیم !!
 وهل للتعلیِم من جراثیم ؟!

 
 هذا ما تراُه فنلندا، ویبدو أنها حدَّدت الوصف الصحیح لألسالیب التي

 یجب على التعلیم أن یتخلَّص من  ها،
 

  وهي في نظره ستُة جراثیم كاآلتي:
 

 *الجرثومة األولى*  وهي كثافة المواد. إنها إحدى أهم الجراثیم التي یتصف بها
 تعلیمنا وفق قاعدة التعامل مع الطالب بالكم ولیس بالكیف.

 
 *الجرثومة الثانیة*  التي تخلصت منها فنلندا هي كثرة االختبارات

 واالمتحانات. لقد فعلوا خیرًا في الطالب بإبعاده عن شبِح االختبارات
 واالمتحانات المرعب .

 



the student by keeping them away from the anxiety and 
stress of tests and exams. 
 
* The third bacterium * is the prolonged school day, 
which means the student gets mentally and physically 
exhausted, which lead to weak focus. 
 
* The fourth bacterium * is the heavy homework load 
which does not allow the child to enjoy his time outside 
of school time. Finland has raised the slogan "less 
teaching, more learning". 
 
* The fifth virus * is private lessons where some 
students fail to concentrate in class knowing that they 
will be tutored at home. Therefore, the student’s study 
time doubles. 
  
* The sixth bacterium * is the complex material that is 
beyond the students’ ability or interest. Such material, 
Dr. P. Sahlberg refers to as * "Insulated Knowledge" 
which would otherwise be shared with people with 
specialization. 
 
These are germs disposed of by Finland, who is at the 
top of the world for its sound educational systems. 
Finnish graduates have reached highest positions with 
the most prestigious organizations  in the world, and 
countries of the world are racing  to benefit from the 
Finnish education experience .. 
  
Will we also get rid of these germs after Finland's 

successful journey?  https://www.alkabsula.com/ 

 

 *الجرثومة الثالثة*  هي إطالة ساعات الدوام، وتعني إنهاك الطالب ذهنیا
 وإرهاقه جسدیا، مما یتسبِّب في ضعف التركیز لدیه.

 
 *الجرثومة الرابعة*  هي الدراسة المنزلیة وحل الواجبات وعمل األنشطة في

 البیت، حیُث ترى فنلندا أنَّ للطالب الحق في االستمتاع بوقته خارج وقت
 المدرسة.

 
 *الجرثومة الخامسة* هي الدروس الخصوصیة.

 حیث ان الطالب ال یركُِّز االنتباَه في شرِح المعلِّم اتكاًء على الدروس  
 الخصوصیة! لهذا تتضاعف أوقات الدراسة على الطالب وهذا ما یسبب له

 .اإلرهاق الجسدي والذهني
 *الجرثومة السادسة* وهي المواد المعقدة  التي ال ینتفع منها الطالب ألّنها ال

 تنفعه في واقعه أو في میوله واتجاهاته، وهي ما یطلُق علیها األب الروحي
 التعلیم الفنلندي وصف *"المعرفة المعزولة"*

  ویعني بالمعرفة المعزولة تلك المعلومات التفصیلیة التي ال یتداولها إالَّ أهل
 التخصص الدقیق.

 
 هذه جراثیم تخلصت منها فنلندا فتصدَّرت العالم في قائمة أفضل األنظمة
 التعلیمیة وحاَز طالبها المراكز المرموقة عالمیًا، وتسابقت الدول لتحظى

 باالستفادة من تجربة التعلیم الفنلندي..
 
 

 فهل سنتخلَُّص نحن أیضًا من هذه الجراثیم بعد تجربة فنلندا الناجحة ؟
 

 .جراثیم التعلیم

 
Board Of Trustees Meeting 
 
ICS Board of Trustees held their first meeting for this 
year on Monday January 6, 2020, at 6:00 pm. in Branch 
4,  meeting room. The Managing Director, Mr. 
Mohammad Al Shamma, and the Senior Management of 
the three ICS schools, Mushrif, City Centre and Khalidiya 
were present. Each presented about their respective 
campus. The Managing Director gave a full account on 
the progress of the soon- to- open ICS Al Falah Branch 2, 
as well as other future projects. 
 
The Board of Trustees provided valuable input which is 
reflected in their continued support to the ICS 
community. 
 

 اجتماع مجلس األمناء

 

 عقد مجلس أمناء ICS اجتماعهم األول لهذا العام یوم االثنین 6 ینایر

 2020 ، الساعة 6:00 مساًء. في الفرع الرابع . حضر االجتماع المدیر

 اإلداري العام السید محمد الشما واإلدارة العلیا للمدارس الثالث التابعة لـ

 ICS  حیث مثل كل منهم مدرسته.  قدم المدیر العام عرض تقدیمي عن

 تقدم العمل في المدرسة الجدیدة ICS / الفالح- الفرع الثاني ، الذي سیتم

 افتتاحه قریًبا ، باإلضافة إلى المشروعات المستقبلیة األخرى.

 

 قدم مجلس األمناء مداخالت قیمة وأظهروا دعمهم المستمر وسرورهم

.ICS لیكونوا جزًءا من مجتمع 

https://www.alkabsula.com/
https://www.alkabsula.com/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/
https://www.alkabsula.com/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/


 
  

 

 

Genius Kids Awards 
 
On wednesday, January 8, 2020, the morning 
assembly was lead by the Genius Kids staff. The 
students who finished the first unit of mental math 
presented their skills in computing. They also 
received awards and presents  for their hard work 
and successful completion of the level. 
 
A new unit of study will be on Wednesday  15th 
January , 2020 . 
 
If interested, please note that on Sunday 12th and 
Monday 13th, 2020,  from 12:30 pm -3:00 pm, a 
representative from Genius Kids will be in the 
student collection area (Please check the below 
letters ) to answer any questions, help you 
complete registration forms and take payment for 
the activity.   
 
https://drive.google.com/open?id=1WlJvsRzpkRC
Rbc4bWt78p4DmaqxX9dxy 
 
https://drive.google.com/open?id=1jZPbdHVfmpQ
I0gWaFBS2UNr3ybt7szKe 
 
Note: Please access this link from your child's 
email. 

  جوائز من مركز األطفال العباقرة

 

 في یوم األربعاء ، 8 كانون الثاني (ینایر) 2020 ، ترأس الطابور

 الصباحي موظفو مركز األطفال العباقرة حیث تم تكریم  الطالب الذین

 أنهوا الفصل الدراسي األول وقاموا بعرض مهاراتهم في مجال الحوسبة

 الذهنیة للریاضیات وعلى ذلك استحقوا هذا التكریم  .

 

 وحدة جدیدة للدراسة ستبدأ یوم األربعاء 15 ینایر , 2020 .

 

 إذا كنت مهتًما ، سوف یتواجد ممثلو المركز یومي األحد واالثنین

 12/1/2020 و 13/1/2020 من الساعة 12:30 -3:00 مساء ،

 سیكونوا في منطقة تحصیل الطالب لإلجابة على أي أسئلة  اخرى

 ومساعدتك في ملء استمارات التسجیل والدفع للنشاط. (یرجى مراجعة

 الرسائل أدناه)

https://drive.google.com/open?id=1WlJvsRzpkRCR
bc4bWt78p4DmaqxX9dxy 

 

https://drive.google.com/open?id=1jZPbdHVfmpQI
0gWaFBS2UNr3ybt7szKe 
 

 مالحظة: یرجى الوصول إلى هذا الرابط من البرید اإللكتروني لطفلك.

https://drive.google.com/open?id=1WlJvsRzpkRCRbc4bWt78p4DmaqxX9dxy
https://drive.google.com/open?id=1WlJvsRzpkRCRbc4bWt78p4DmaqxX9dxy
https://drive.google.com/open?id=1jZPbdHVfmpQI0gWaFBS2UNr3ybt7szKe
https://drive.google.com/open?id=1jZPbdHVfmpQI0gWaFBS2UNr3ybt7szKe
https://drive.google.com/open?id=1WlJvsRzpkRCRbc4bWt78p4DmaqxX9dxy
https://drive.google.com/open?id=1WlJvsRzpkRCRbc4bWt78p4DmaqxX9dxy
https://drive.google.com/open?id=1jZPbdHVfmpQI0gWaFBS2UNr3ybt7szKe
https://drive.google.com/open?id=1jZPbdHVfmpQI0gWaFBS2UNr3ybt7szKe


  
 
After School Activities 
 
ASA continue to meet every Monday and Wednesday 
until 22nd January , 2020 . 
 
We started preparing for the second semester! 
We will provide you with details of when to start 
registration . 
 
As promised we will include the second year students 

for the activities schedule for the second 

semester. 

  أنشطة ما بعد المدرسة

 تواصل أنشطة ما بعد المدرسة كل إثنین و أربعاء  لغایة 22 ینایر ,

.2020 

   بدأنا التحضیر للفصل الثاني - أنشطة ما بعد المدرسة حیث سنحرص

  على التنویع واختیار ما یناسب تالمیذنا االعزاء .

 

 سیتم موافاتكم بالتفاصیل عن موعد البدء بالتسجیل لهذه األنشطة .

 وكما وعدناكم سیتم مشاركة تالمیذ السنة الثانیة  في جدول األنشطة

 للفصل الثاني .

 
Donations campaign in cooperation with the 

Red Crescent 

 

In line with the UAE’s spirit of care and 
benevolence, ICS Student Council organized, in 
cooperation with the UAE Red Crescent, a 
campaign to donate material items for the school 
workers. It is part of the effort to instill a spirit of 
empathy and to encourage volunteer work 
amongst students. Donations could  include the 
following: (toothbrushes - shampoo - hats - 
deodorant - toothpaste - stockings - ------) For 
those who wish to participate, please put the items 
in the designated boxes at the reception.  
  
Note: Donations do not include cash 
  
Thank you for your cooperation 

  حملة التبرعات بالتعاون مع الهالل األحمر

 سیرا على نهج دولة اإلمارات فى حبها للخیر والعطاء، ینظم االتحاد

 الطالبي في المدرسة وبالتعاون مع الهالل األحمر اإلماراتي، حملة

 تبرعات ( عینیة ) لفئة العمال فى المدرسة لغرس روح التعاون

 وتشجیع العمل التطوعي لدى الطالب وتشمل التبرعات العینیة ما یلى:

 (  فرشاة أسنان - شامبو - قبعات - مزیل العرق - معجون اسنان -

 جوارب - ------)

  لمن یرغب فى المشاركة فى حملة التبرعات یرجى وضع العینات في

 مكتب  االستقبال فى الصنادیق المخصصة لذلك.

  ملحوظة: التبرعات ال تشمل النقود

 نشكر لكم تشجیعكم



   

 

 

  
 


