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 Ref: SST/SLT/159/1819 

30.09.2019 

Dear Parents,  

 

Dates for your Diary 

October 2019: 

3 October : Early Release 

17 October : Early Release 

16 October : KG Field trip around Wakra 

18-26 October : Mid-term break 

27 October : Back to school after midterm break 

29 October : Coffee@Noon 

31 October : Dress Down Day - Superhero Day 

 

 

 

             Please put reminders on your   phone calendar for all October dates. 

 

Important information: 

 Check the school website regularly for updates and school information. 

 Keep the school up to date with your contact numbers and email address. 

 Check your emails regularly. 

 

We will send school reminders and updates  via email or SMS as and when needed. We hope to see more 

of you at our forthcoming events. 

 

Sincerely, 

School Management 
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30.09.2019 

 

 األهالي األعزاء،

 تواريخ مهّمة لمذكرتك اليومية

 :2019أكتوبر 

 

 أكتوبر     : انصراف مبكر للطلبة 3
 أكتوبر     : انصراف مبكر للطلبة 7

 يج يكميدانية حول الوكرة لصفوف الرحلة أكتوبر   :  16

 األول الدراسي فصلمنتصف ال عطلةأكتوبر   :  18-26

 األول الدراسي فصلمنتصف ال عطلة العودة إلى المدرسة بعد:  أكتوبر   27

 الظهيرةقهوة لقاء  :   أكتوبر 29

 البطل الخارق يوم -يوم اللباس المختلف :   أكتوبر 31

 

 

 

 تثبيت هذه التواريخ المهّمة على أجندة هاتفك الجوال لشهر أكتوبر. يرجى                 

 

 .تفقد الموقع اإللكتروني للمدرسة بشكل مستمر لالطالع على ما يستجدّ من معلومات 

 .يرجى إبقاء المدرسة على علم بأّي تحديث ألرقام التواصل معكم أو لبريدكم اإللكتروني 

 ار.يرجى تفقد بريدكم اإللكتروني باستمر 

 

ات وتحديثات للتواريخ عند الحاجة لذلك عبر اإليميل أو الرسائل القصيرة. ونتطلع للقائكم في جميع الفعاليات رسال تذكيرسوف تقوم المدرسة بإ

 المقبلة.

 

 مع خالص التحية

 إدارة المدرسة
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