Pre-K
Newsletter
Oct. 22-26, 2017

Theme: My family
Vocabulary:
mother, father, brother, sister, baby

Dear parents: your child will learn:
In English:



Introduce and read “My Home
story’’ and discuss it with them.
Introduce letter “Mm”



Vocabulary: (milk), (mitten),



(moon), (mouse).

Pre-K: Yousef Mousa Al-Kanderi

In Math:
 Count in sequence from 1-5
Introduce
 Number 2 (Two)


Shape: heart



Color: red



Opposites : Hello/ goodbye



Trace straight lines on the board

Reminders for Parents:
1.

School time is from 7:15 AM-1:00 PM.

2.

Please send nutritional snacks (no candies, no chocolate or soft drinks are
allowed).

3.

Please make sure that your child gets ten hours of sleep each night.

4.

Students leave at 11:30 on Thursdays.

5.

Aftercare dismissal will be from Pre-K class.

6. October 29- November 2 Reading Week.

Pre-K
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العد ب لتس سل من 5-1

Pre-K:

التعرف ع الرق 2:
التعرف ع الشكل:الق
التعرف ع ال ن :االحمر
التعرف ع التض د :مرحب  /مع السالمه
التدري ع تنقيط الخط ط المستقيم ع
السب رة.

تذكير لأل لي ء األم ر
 .1الد ا الرسمي من  7:15صب ح حت  1:00ظ را.
 .2الرج ء ارس ل طع صحي مع طف ك ي مي (ممن ع ارس ل الح ي
 .3الرج ء التأكد من حص ل الطفل ع

قدر ك في من الن

ع

أ الش ك الته أ المشر ب

األقل  10س ع

كل لي .

 .4سيغ در الطال المدرس مبكرا كل خميس في تم الس عه الح ديه عشر النصف.
 .5إنصراف طال من برن مج التق ي سيك ن من صف . Pre-K
 .6أسب ع القراءة من  29أكت بر إل

 2ن فمبر.

الغ زيه) .

