
 

 

Ref: sst/AP/222/1819 

Date: 8/1/2019 

Dear Parents, 

In Term 2, we will offer after-school activities to help our students improve their Literacy skills.  

This activity is for those students who have been identified as in need of extra tuition.  

The activity for this term is Academic Club and will start on Sunday, 13th January 2019.  

The English Language Club will take place on Sundays and Mondays while the Arabic Language 
Club will be on Tuesdays. 

Parents will be required to make arrangements to collect their child immediately after the activity 
has finished.  

If your child is collected late on TWO occasions, your child will not be allowed to take part in the 
activity anymore. 

English: After School Activity every Sunday and Monday 

Arabic: After School Activity every Tuesday. 

Time: 

Year 1 and 2 from 1.20 pm to 2 pm. 

Please make sure that your child is collected from school promptly at 2 pm. 

Year 3 to 6 from 1:55 pm to 2.30pm. 

Please make sure that your child is collected from school promptly at 2.30 pm. 

Kind regards. 

Mr. Andrew Palmer                                      Ms. Omolola Wright 

(ASA Coordinator)                                                                               (Head of School)                                    

 

 



 

 

 

 أولياء األمور األعزاء،

 

 في الفصل الدراسي الثاني، سنقدم أنشطة ما بعد المدرسة لدعم طلبتنا في مهارات القراءة والكتابة.

 هذا النشاط هو للطالب الذين تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى دروس إضافية.

 .2019يناير  13إن النشاط لهذا الفصل هو النادي األكاديمي وسوف يبدأ يوم األحد 

 سيقام نادي اللغة اإلنجليزية أيام األحد واالثنين بينما سيكون نادي اللغة العربية أيام الثالثاء.

 يرجى من األهالي اتخاذ الترتيبات الالزمة الصطحاب أبنائهم فور انتهاء النشاط.

 اط بعد ذلك.، فلن ُيسمح لطفلك بالمشاركة في النشمرتينإذا تم اصطحاب طفلك في وقت متأخر 

 

 : كل يوم أحد واثنيناللغة اإلنجليزية

 : كل ثالثاء.اللغة العربية

  

 األوقات:

 بعد الظهر. 2إلى الساعة  1.20الصف األول والثاني من الساعة 

 يرجى التأكد من أن طفلك يتم اصطحابه من المدرسة في تمام الساعة الثانية ظهًرا.

 بعد الظهر. 2.30إلى الساعة  1:55الصف الثالث إلى السادس من الساعة 

 عصًرا. 2.30يرجى التأكد من أن طفلك يتم استالمه من المدرسة في تمام الساعة 

 

 مع خالص التحّية.

.     

 مس أومولوال رايت       مستر أندرو بالمر

 مديرة المدرسة()       )منسق أنشطة ما بعد المدرسة(   


