
The English Modern School Doha September 2018

Upcoming Events

Hello and welcome back to another fabulous year at EMS.  It has been a 
long summer and it feels great to be back at school with your children. 
Seeing students in their new uniforms has given us a fresh new look and 
one that we love. Note that this year is a transition year so students can 
wear both the old and new uniform all year. Thank you to all of you that 
managed to purchase uniform in time for the start of the year. We also 
thank you for your patience with the ongoing road works around our school 
entrances. Hopefully this will soon be finished. You will notice that we have 
a wonderful new play space behind block E; we are just waiting for new 
play equipment to be installed very soon. Hopefully the weather will begin 
to cool so that students can enjoy this new space.
Each year we have a new focus. Last year we focused on communication 
& Community. Whilst we continue to develop this year we will be focusing 
on Growth Mindsets within our community.  It brings many opportunities for 
all of us to grow and learn, to set ourselves goals and often making lots of 
mistakes along the way. This is part of having a Growth Mindset.

News

NEW STAFF
We have welcomed back our 
returning teachers and also 
welcomed several new 
teachers.  

Ms Renee - 21st Century 
Coordinator (From KG2)
Ms Catherine- Lower Primary 
Counselor
Lower Primary
KG1- Ms Caoimhe
KG1 - Ms Kasey
Yr 1 - Ms Ana Russo
Yr 2 - Ms Ana Manatala
Yr 2 - Ms Sarra
Yr 2- Ms Theg
Yr 2- Ms Shawnette
Upper primary
Yr 3- Ms Amy Smith
Yr 3- Ms Lauren
Yr 3- Ms Amy Kate
Yr 3- Ms Sarah
Yr 4 - Mr Callam
Yr 4 - Ms Mayuri
Yr 4 - Ms Nicole 
Yr 4 - Ms Zelda
Yr 5 - Ms Debbie
Yr 5- Mr Pav
Yr 6- Mr Frank
Yr 6- Ms Nikkola
Yr 6- Ms Reiona
Yr 6- Ms Jessica
ESL- Ms Caisha
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Flexible Learning Environments at EMS
This year you will notice they each teacher has created different looking learning 
environments to make our classrooms feel welcoming and exciting. Some teachers have 
chosen to make small learning areas within their class, others have chosen different types of 
furniture which includes a variety of seating, table shapes and different height tables, chairs 
and cushions. Our students our taught using guided group teaching methods which means 
that they do not sit in the same place every lesson. We encourage you to come in and see 
your child's class and learn more about our teaching methods and the experiences that your 
child has daily.

Tuesday 11th September 
Lower Primary Meet the 
Teacher Night 5-7pm
5.15-5.45- Session one with 
class teacher 6pm- 6.30 
Session repeated
Arabic 6.30pm-7pm in small 
cafeteria 
Art activity for parents at the 
back of the small cafeteria.
Wednesday 12th September
Upper Primary Meet the 
Teacher Night 5-7pm
5.15-5.45- Session one with 
class teacher 6pm- 6.30 
Session repeated
Arabic 6.30pm-7pm in small 
cafeteria 
Art activity for parents at the 
back of the small cafeteria.
Wednesday 19th September 
Assembly@ 12:50- Ms 
Natalyia & Ms Amy Kate
Thursday 20th September
Special dress up day- more 
info soon.
Wednesday 26th September
Primary Coffee morning
Short presentation by 
Principals & informal chat 
time.
7-8am in the library

Monday 15th October
Parent Maths Information 
evening
5.30-6.30pm
Tuesday 16th October
Family Maths Morning
7.15 to 8.30

After School Activities
ASA’s start on the week 
beginning 28th October.

We will discuss and share further information about Growth Mindset at our Meet the Teacher 
evenings.
This year we will also be introducing a class parent representative for each classroom. Again, 
we will share more information about this at our Meet the Teacher evenings.You will then 
have an opportunity to put yourself forward as a representative.
Other things to remember;
Water Bottles:

● Children need their own water bottles, plastic please. No Glass.
● We have chilled water across the campus freely available. No need to buy water 

daily.
No Wheelie bags:

● Please remember that we do not need large bags in our school.
● Teachers & parents work together to make sure children only carry to and from school 

the books that they need, and not all books daily.
Pick up & drop off:

● Please respect the school timings; which can be found in the latest Parent Handbook 
on P21-24. 

● Please note that we DO NOT have a late class at EMS.
● After School Activities (ASAs) will begin 7th October. There will be 3 rotations this 

year.

Communication
Whilst many of you enjoy using the already establish Whatsapp groups to discuss school 
issues and concerns, we would prefer if you came directly to us with any of your concerns. At 
times these groups have become a place where rumour and gossip can cause other Parent 
unnecessary distress.
We will be building class whatsapp group through the new ‘Class parent’ model which we will 
inform you about during our Meet the Teacher Evenings on 11th and 12th.
Conversations on the new class Whatsapp groups will be professional, respectful and 
informative. A place where genuine information regarding our school will be shared.

http://www.englishmodernschool.net/emsdoha/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Parent-Student-Handbook-2018-2019.pdf
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الفعالیات القادمة 

نرحب بكم في عام دراسي جدید ورائع بالمدرسة اإلنجلیزیة الحدیثة. لقد كانت عطلة الصیف عطلة طویلة، 

لدینا شعور رائع بعودتكم مع أبنائكم إلى المدرسة. إن رؤیة الطالب مرتدین الزي المدرسي الجدید منحنا 

مظھراً جدیداً ومتمیزاً. حیث أن ھذا العام ھو عام إنتقالي، فإنھ ُیسمح للطالب بارتداء الزي المدرسي القدیم 

والجدید طوال ھذا العام. نتقدم بالشكر لجمیع أولیاء األمور الذین تمكنوا من شراء الزي المدرسي الجدید عند 

بدء العام الدراسي. كما نشكركم لصبركم فیما یخص أعمال الطرق الجاریة حول بوابات مدرستنا، آملین أن 

یتم االنتھاء من ھذه األعمال في أقرب وقت ممكن. ستالحظون أننا قمنا بتجھیز منطقة جدیدة ورائعة لأللعاب 

خلف المبنى " إي"، ونحن في انتظار تركیب األلعاب الجدیدة في القریب العاجل. نأمل أن یعتدل الطقس 

لیتمكن الطالب من االستمتاع بھذه المنطقة الجدیدة. مع بدء كل عام دراسي، یكون لدینا موضوع جدید نقوم 

بالتركیز علیھ؛ حیث ركزنا العام الماضي على موضوع التواصل والمجتمع. بینما نستمر في التطویر ھذا 

العام سنقوم بالتركیز على أنماط التفكیر في مجتمعنا. حیث ستتاح لنا جمیعاً فرصة التعلم واالرتقاء، وتحدید 

أھدافنا وارتكاب األخطاء في بعض األحیان، وھذا یعتبر جزء من تنمیة أنماط التفكیر.

األخبار
المعلمون والمعلمات الجدد:

لقد رحبنا بعودة معلمینا، كما رحبنا بالعدید 
من المعلمین الجدد

السیدة رینیھ منسقة القرن الواحد والعشرین 
(معلمة صف بمرحلة الروضة سابقاً)

السیدة كاثرین األخصائیة االجتماعیة -
المرحلة االبتدائیة الصغرى

المرحلة االبتدائیة الصغرى
السیدة كویمھ - مرحلة الروضة
السیدة كیسي- مرحلة الروضة

السیدة آنا روسو - الصف األول 
السیدة آنا ماناتاال - الصف الثاني

السیدة سارة- الصف الثاني
السیدة ثیج- الصف الثاني

السیدة شانیت- الصف الثاني

المرحلة االبتدائیة العلیا
السیدة أیمي سمیث- الصف الثالث

السیدة لورین- الصف الثالث
السیدة إیمي كیت- الصف الثالث

السیدة ساره- الصف الثالث
السید كالوم- الصف الرابع

السیدة مایوري- الصف الرابع
السیدة نیكوال- الصف الرابع 

السیدة زیلدا- الصف الرابع
السیدة دیبي- الصف الخامس
السید باف- الصف الخامس

السید فرانك- الصف السادس
السیدة نیكوال- الصف السادس
السیدة ریونا- الصف السادس
السیدة جاسیكا- صف سادس

السیدة كیشا- معلمة اللغة االنجلیزیة كلغة 
ثانیة
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بیئة تعلیمیة مرنة بالمدرسة اإلنجلیزیة الحدیثة

 یوم الثالثاء الموافق 11 سبتمبر
اجتماع أولیاء أمور المرحلة االبتدائیة الصغرى ما بین 

الساعة 5-7 مساءً
جلستین متكررتین داخل الصف، الجلسة االولى من 

5:15 إلى 5:45 مساءً والجلسة الثانیة من 6:00 إلى 
6:30 مساءً

اجتماع اللغة العربیة بمبنى الكافتیریا الصغیرة من 
6:30 إلى 7:00 مساءً

نشاط فني ألولیاء األمور في الجزء الخلفي من مبنى 
الكافتیریا الصغیرة 

 یوم االربعاء الموافق 12 سبتمبر
اجتماع أولیاء أمور المرحلة االبتدائیة العلیا ما بین 

الساعة 5-7 مساءً
جلستین متكررتین داخل الصف، الجلسة االولى من 

5:15 إلى 5:45 مساءً والجلسة الثانیة من 6:00 إلى 
6:30 مساءً

اجتماع اللغة العربیة بمبنى الكافتیریا الصغیرة من 
6:30 إلى 7:00 مساءً

نشاط فني ألولیاء األمور في الجزء الخلفي من مبنى 
الكافتیریا الصغیرة 

 یوم األربعاء الموافق 19 سبتمبر
االجتماع األسبوعي للطالب الساعة 12:50 ظھراً - 

صف السیدة ناتالیا والسیدة كیت
یوم الخمیس الموافق 20 سبتمبر

یوم ارتداء زي خاص- سنقوم بإرسال مزید من 
المعلومات قریباً

یوم األربعاء الموافق 26 سبتمبر
قھوة الصباح- المرحلة االبتدائیة 

عرض تقدیمي قصیر لمدیري المرحلة ومحادثات 
ودیة

داخل مبنى المكتبة من الساعة 7:00 إلى 8:00 
صباحاً

یوم االثنین الموافق 15 أكتوبر
اجتماع أولیاء األمور الخاص بمادة الریاضیات ما بین 

الساعة 5:30 إلى 6:30 مساءً

 یوم الثالثاء الموافق 16 أكتوبر
اجتماع عائلي صباحي خاص بمادة الریاضیات

من الساعة 7:15 إلى:8:30 صباحاً

أنشطة ما بعد المدرسة
تبدأ أنشطة ما بعد المدرسة في األسبوع الذي یبدأ یوم 

28 أكتوبر 

سنقوم بمناقشة وتبادل المعلومات حول تنمیة أنماط التفكیر خالل اجتماعات ولي األمر مع المعلم. سنقوم ھذا 
العام أیضاً بتعیین ممثل من أولیاء األمور عن كل صف دراسي. مرة أخرى، سنقوم بمشاركة المزید من 

المعلومات بخصوص ھذا الشأن خالل اجتماعات المعلم مع ولي األمر، حیث ستتاح لكم فرصة الترشح لتكون 
ممثل الصف.

ُیرجى تذكر ما یلي:
یجب أن ُیحضر األطفال زجاجات المیاه الخاصة بھم إلى المدرسة، ویرجى أن تكون مصنوعة من ●

البالستیك ولیس الزجاج.
ال داعي لشراء المیاه یومیاً، حیث أن المیاه الباردة متوفرة بجمیع مباني المدرسة.●

الحقائب المزودة بالعجل غیر مسموح بھا
یرجى العلم بأننا ال نحتاج حقائب كبیرة الحجم داخل المدرسة.●
یعمل المعلمون وأولیاء األمور معاً للحرص على حمل األطفال للكتب التي یحتاجونھا فقط ولیس جمیع ●

الكتب یومیاً.

التوصیل واالصطحاب
 یرجى احترام مواعید المدرسة والمنصوص علیھا في الكتیب الخاص بأولیاء األمور والطالب  في ●

الصفحة رقم 24-21.
یرجى العلم بأنھ لیس لدینا صف مخصص النتظار الطالب المتأخرین بعد انتھاء الیوم الدراسي، وأننا ●

سنقوم بإرسال أي طالب متأخرین بعد الساعة 2:30 ظھراً إلى غرفة االنتظار الموجودة عند بوابة 
رقم 2.

بالرغم من أن العدید من حضرتكم یستمتعون باستخدام مجموعات الواتس اب المؤسسة فعلیاً لمناقشة القضایا 
والمخاوف المتعلقة بالمدرسة؛ إال أننا نفضل تواصلكم مباشرة معنا عند وجود أي مخاوف لدیكم. حیث أن ھذه 
المجموعات أصبحت ،في بعض األحیان، مصدراً للشائعات والقیل والقال والتي قد تسبب ضائقة ال داعي لھا 

                                                                      لبعض أولیاء األمور. 
سنقوم بتأسیس مجموعة على الواتس اب لكل صف دراسي عن طریق ولي األمر الممثل لكل صف والذي سیتم 
مناقشتھ معكم خالل اجتماعاتنا یومي 11 و12 سبتمبر. ستكون المناقشات من خالل ھذه المجموعات مناقشات 

مھنیة ومحترمھ وغنیة بالمعلومات حیث سیتم تبادل المعلومات الحقیقیة الخاصة بمدرستنا.

ستالحظون ھذا العام أن كل مدرس/مدرسة قام بتأسیس بیئة تعلیمیة مختلفة لیجعل فصولنا الدراسیة ملیئة 
بالحماس والترحیب. حیث قام بعض المدرسین بإنشاء مناطق صغیرة للتعلم داخل صفھم، والبعض اآلخر 
اختار أنواع مختلفة من األثاث والتي شملت مجموعة متنوعة من المقاعد، وطاوالت مختلفة الشكل واالرتفاع، 
وكراسي و وسائد. نقوم بتدریس طالبنا من خالل المجموعات الموجھة مما یعني أنھم ال یجلسون في نفس 
المكان أثناء كل درس. نشجعكم على الحضور لصف ابنكم/ابنتكم و معرفة المزید عن أسالیب التدریس لدینا و 

الخبرات الیومیة التي یحصل علیھا ابنكم/ابنتكم.
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