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Students of the week

نجوم كالس دوجو لهذا األسبوع









الصف االول أ  :سما أحمد
الصف األول ب  :أسيل العزري
الصف الثاني أ :عبد الله الشريقي
الصف الثاني ب  :علي الخنبشي
الصف الثالث  :سدين الريامي
الصف الرابع  :عمر الخطاب
الصف الخامس  :العنود محمد

G1-A: SAMA AHMED
G1-B: ASSYLE ALAZRI
تعرف
قد
G2-A: ABDULLAH
AL SHARIKI
G2-B: ALI AL KHANBASHI
G3: SADEEN AL RYAMI
G4: OMAR ALKHATTAB
G5: Al ANOOD MOHAMED

Activities of the end of
school day

أنشطة نهاية الدوام الدراسي
انطلق نشاط الكاراتيه البارحة األحد الموافق  7512/11/50و ذلك مع المجموعة األولية و التي تضم  11طالب في
انتظار انظمام المزيد من الطلبة.
و يذكر أن برنامج النشاط هو مدرسة لتعلم الكاراتيه و فنون و تقنيات القتال و الدفاع عن النفس حيث يخول للطالب
الحصول على الحزام المناسب و التدرج من مستوى إلى مستوى آخر و يشرف على النشاط مدربين محترفين و
معترف بهم.
كما أن النشاط يقوم بتهذيب السلوك و يعود الطالب على االنضباط لذا ننصح بقية الطالب بااللتحاق بمجموعة
الكاراتيه.
The karate activity started yesterday, 05/11/2017, with the first group of 14 students.
The activity is considered as a karate school, so the student will learn the self-defence arts
and technics. The practise will be ensured by a professional and qualified coach. Students will
be assessed and graded with the appropriate belts
Karate also teaches the student, discipline and improves children behaviour.

as

KG Trip
 و.قام طالب الروضة و التمهيدي لمدرسة غرس العالمية برحلة ترفيهية إلى مدينة الواو بالمعبيلة
.قد استمتع الطالب باأللعاب و في ما يلي بعض من الصور
Monday, October, 23th 2017 KG students went to the WAW land in Al
Mubela, the students really enjoyed their trip, and below are some pictures of
the trip.

National Day event
preparation

االستعدادات للعيد الوطني
.االستعدادات للعيد الوطني في مدرسة غرس العالمية على أشدها تحضيرا للفعالية المرتقبة
البرنامج للفعالية سيكون باذن الله متنوعا و مشوقا و نعدكم بمستوى عالي و تميز آلداء
. و هنا بعض الصور للنتدريبات.الطالب
The preparation for the National day event is in full effect, the programme will
consist of many different performances. We are sure you will enjoy the final
event.
Here some pictures of the practise.

ghars oman : لمشاهدة مزيد من الصور و الفيديوهات لألنشطة الصفية و الفعالية تابعوا االنستجرام و الفيسبوك على الحساب
To see more pictures and videos, visit our website www.gis.edu.om or
Instagram and Facebook accounts: ghars oman
or our

