Pre-K Newsletter
Nov. 24-28, 2019

Theme: Friends
Students will learn about the
importance of friends and their
role in our life.

Vocabulary: friends, safe and
helpful.

Dear parents, your child will learn this
week:
In English:
Letter: M m
Vocabulary: map, moon, monkey
Extension activity: Color a picture of a moon.
Make a mouse.
In Math:

Review:

Mohammad Hazza Al Ajmi

Numbers: 0-6 ( zero - six )
Counting: 0-10
Opposites: stand up/ sit down, in/ out, up/ down
Colors: red, orange, yellow, blue, green
Shape: circle, star, rectangle, crescent, square
Classifying: by colors

Reminders for Parents






Make sure your child arrives to school at 7:15 AM daily. Dismissal at 1:00 PM, except
Thursday at 12:10 PM.
Please send nutritional snacks (no candies, no chocolate or soft drinks are allowed).
Please make sure that your child gets ten hours of sleep each night.
Please inform the registration area in case you have not received an email from the school
regarding Plus Portal program.
International Week will be from 24th to 28th of November.

الرسالة األسبوعية لمرحلة الحضانة
 28-24نوفمبر 2019

أولياء األمور الكرام سيتعلم طفلكم في هذا األسبوع:

اإلنجليزي:

سيتعلم الطالب عن أهمية األصدقاء ودورهم في حياتنا.

التعرف على حرفM m :
الكلمات :خريطة ،قمر ،قرد
النشاط اإلضافي :تلوين صورة قمر .عمل شكل فأر.

مراجعة:

الموضوع:

األصدقاء

الكلمات :األصدقاء ،األمان  ،المساعدة.

الرياضيات:

األرقام( 6-0:صفر  -ستة)
العد10-0 :
التضاد :قف /اجلس ،فوق /تحت ،داخل /خارج
األلوان :األحمر ،البرتقالي ،األصفر ،األزرق ،األخضر
األشكال :الدائرة ،النجمة ،المستطيل ،الهالل ،المربع
التصنيف :باأللوان

محمد هزاع العجمي

تذكير ألولياء األمور
.1

التأكيد على حضور الطالب يوميا عند الساعة  7:15صباحا واالنصراف في تمام الساعة  1ظهرا وفي ماعدا يوم الخميس االنصراف في الساعة
12:10ظهرا.

.2

الرجاء إرسال وجبات غذائية صحية (ممنوع إحضار الحلوى والمشروبات الغازية).

.3

الرجاء التأكد من ان الطفل يحصل على قدر كافي من النوم على األقل  10ساعات كل ليلة.

.4

الرجاء إعالم التسجيل في حال عدم تلقي بريد الكتروني من المدرسة عن برنامج Plus Portal

.5

األسبوع العالمي سيكون من  24الى  28من شهر نوفمبر.

