Ghars international school
Week 15/10/2017 – 19/10/2017

Newsletter
Students of the week

نجوم كالس دوجو لهذا األسبوع









الصف االول أ  :زينب ساعد الزكواني
الصف األول ب  :أونر أوزفير
الصف الثاني أ :أكبر زادا الرسيد
الصف الثاني ب  :يمنى بدر البرامية
الصف الثالث  :اليزن خالد الحارثي
الصف الرابع  :سارة مصطفى محمود
الصف الخامس  :سندرال هاشم

G1-A: ZAYNAB SAAED ALZAKAWANI
G1-B: ONUR UZVEER

قد تعرف

G2-A: AKBAR ZADA ALRASHID
G2-B: UMNA BADER ALBARAMI
G3: ALYAZAN KHALID ALHARTHI
G4: CENDERELLA HASHEM
G5:

Activities of the end of
school day

as

أنشطة نهاية الدوام الدراسي

حرصا منا على توفير النشاطات الضرورية للطالب و إيمانا منا بأهميتها في تكوين شخصية الطالب و صقل مواهبه و انماء
المستوى الذهني لديه ،يسرنا أن نعلن عن انطالق نشاطات نهاية الدوام للطالب من  2:45إلى  3:45وتتمثل في :
We are pleased to inform you that the school is now offering after school clubs, which will start
;from 2:45 to 3:45, the activities are

الكاراتي
karate

اللغة الفرنسية
French language

الروبوتيك
Robotic

الموسيقى
Music

و يكون كل نشاط لحصتين في األسبوع حسب التوزيع التالي Every activity will take two sessions per week :
األيام
النشاط
The days
The activity
يومي األحد و الثالثاء
الكاراتي
Sunday & Tuesday
karate
يومي االثنين و األربعاء
اللغة الفرنسية
French language Monday & Wednesday
يومي االثنين و األربعاء
الروبوتيك
Monday & Wednesday
Robotic
يومي األحد و الثالثاء
الموسيقى
Sunday & Tuesday
Music
هذا وقد قام فريق التدريب باستعراض ألهم البرامج التي لديهم يوم األربعاء الموافق  2017/10/19في أجواء حماسية رائعة.
للمشاركة الرجاء التواصل مع إدارة المدرسة و تسجيل أوالدكم و بالنسبة للمشاركين يرجى التقيد باستالم الطلبة في الوقت
المحدد.

The school had a visit on Wednesday, 19th October, from the Karate class, which showed a
variety of skills. To register your child in any of the activities or for more information,
please contact the administration. The monthly fees are 20 RO for each activity.

School meal
الوجبة المدرسة
نعلمكم أن المدرسة سوف تقوم بتوفير وجبة للطالب و تشمل :
 فطور الصباح  :حليب  +تمر ( +بسكوت أو كرواسون أو كيك)
 وجبة الغداء  :فطائر متنوعة أو بيتزا  +خضروات  +فواكه
و تبين الصورالتالية بعض األمثلة :
We would like to inform you that the school will now provide a meal for student, it contains:
) Breakfast : milk + dates + (Biscuits or croissant or cake
 Lunch : various pies or Pizza + vegetables + Fruits
These pictures are showing some examples of meals:

و تكون القيمة المالية لكل وجبة حسب ما يبينه الجدول التالي :
الفصل الدراسي األول
ابتداء من  2017-10-29إلى
غاية نهاية الفصل الدراسي

 65لاير

الفصل الدراسي الثاني

 105لاير

الفصل الدراسي الثالث

 55لاير للروضة و التمهيدي
 80لاير لالبتدائي

The first term
65RO
From 29-10-2017 to the end
of the term
The second term
105 RO
55 for KG
80 for Primary

The third term

يكون االشتراك في الوجبة لكامل الفصل الدراسي فقط و ال نوفر وجبات بصفة يومية أو شهرية .فعلى الراغبين في االشتراك
التواصل مع إدارة المدرسة لتسجيل أبنائهم.
The subscription will be for the whole term only, so to register your child, or to require more
about meals, please contact the administration.

Sciences Lab
مختبر العلوم
بشرى سارة لطالب الصف الثالث و الرابع و الخامس بانتهاء عملية تجهيز مختبر العلوم .تجهيزات عالية
المستوى تم احداثها للطالب إيمانا منا بضرورة توفير الجودة التعليمية ليس فقط على مستوى المادة المقدمة بل
أيضا على مستوى التجهيزات و اآلليات.
The Science laboratory for grade 3, 4 and 5 is now ready for use. The lab is fully equipped with
high quality equipment, and available to use in lessons.

.

KG Trip
رحلة للروضة و التمهيدي
تعتزم المدرسة تنظيم رحلة إلى مدينة الواو الترفيهية لطالب الروضة و التمهيدي يوم االثنين الموافق
 2017/10/23فالرجاء من الراغبين مفي المشاركة توفير مبلغا قدره  5رياالت مع إفادتنا بالموافقة و يرجى
حضور الطالب باللباس الرياضس المدرسي أو لباس مريح له إذا لم يكن متوفرا.

The school has organized a trip to the waw land for KG students on Monday 23th
October so if you would like your child to participate there will be a cost of 5OMR.
The students must wear the PE uniform or any comfortable clothes if they do not
have a PE kit.

