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11.11.2019 

Dates for your Diary and related Information 

November 2019: 

7th November: Early release 

21st November : Early release 

21st November : Pajama Day 

21st November : Last day of Term1 

24th November : First day of Term 2 

26th November: Coffee@Noon 

 

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

 

 

Important information: 

 You can meet the Head of School without an appointment when you drop off / pick up your child 

from school. (In the morning from 6.30am to 7.10am and afternoon 1.20pm to 2.00pm on Mondays 

and Tuesday only). 

 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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 ومعلومات أخرى مفيدة تواريخ مهّمة لمذكرتك اليومية

 

 2019نوفمبر 

 للطلبة نوفمبر : انصراف مبكر 07

 نوفمبر :يوم لباس البيجاما 21

 لفصل الدراسي األولنوفمبر :اليوم األخير ل 21

 نوفمبر :اليوم األول في الفصل الدراسي الثاني 24

 ةريقهوة الظه نوفمبر : 26

 

 تقويم هاتفك لجميع تواريخ شهر نوفمبر يرجى وضع تذكير في

 

 معلومات مهمة:

  بإمكانك االجتماع بمديرة الروضة في الروضة اإلنجليزية الحديثة و مديرة المدرسة في المدرسة اإلنجليزية الحديثة الوكرة دون

وظهرا ما بين الساعة  7.10حتى و 6.30موعد مسبق عند توصيل أبنائكم إلى المدرسة أو اصطحابهم منها )صباحا من الساعة 

 كل يوم اثنين و ثالثاء فقط( 2:00إلى الساعة  1:20

  .يرجى تفقد الموقع  اإللكتروني للمدرسة بانتظام لالطالع على تواريخ و معلومات مهمة 

  .حافظ على تحديث المدرسة بأرقام االتصال الخاصة بك و بريدك اإللكتروني عند تغيّرها 

 يرجى تفقد رسائل بريدك اإللكتروني بانتظام 

 

 

 سنرسل تذكيرات عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة عند الحاجة.

 ونتطلع للقائكم في جميع الفعاليات المقبلة.

 

  مع خالص الشكر

 إدارة المدرسة
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