
 للتذكير
 

دوام طلبة مرحلة الروضة  
   3121.—51.7من 

دوام طلبة مرحلة 
االالبتدائي والثانوي من 

51.7— 3121 

 السادة اولياء االمور ،،

ن الجديد وكان البدأ الطالب باألستقرار والتأقلم  ا وضعمع الروتي 
ً
ي المدرسة إيجابًيا وهادف

ن
 .ف

ي   لا ا لالمدرسة(   دوام بعد )األندية: سنقدم مجموعة من األنشطة 
ن األول والثاا ن حا  إبلفصلي 

إىل   03:2مان السااعاة   كاون ماوعاد األنشاطاة مارع أسا اوعايااسي .  األنشاطاة  عن أوراق التسجيا  لاها  
 عرصا.  3:2:

ي 
ن
يارى  اطالاالع عال الصاور   لاطاالباناا  نايداد األف ا    . ألناناا   نشاجاع اايااراك األلا  الصا ي  CESف

 .وجباك الغداء الصحيةالأدنا  لبعض األمثلة عل بعض 

ى  القيام ب لك تواص التط يق لنظام ال تحمي ذا لم تقم با اسم التط يق : . الجديد لدينا   في   

HUBSmis  

دد  للتمكن من استخدام التط يق   يرى  تزودد المدرسة بالي 

ي لوىلي األمر . 
و ن  األلكير

ن بالزي  مي  ن
ي الوقت المحدد ملير

ن
ا اشكر أبنائنا الطالب لح ورهم اليومي اىل المدرسة ف أاي 

 المدرسي الكام  الصحيح. 

أود شكر أولياء األمور عل تعاونهم ودعمهم لقراراك 

المدرسة   وأود شكر الهيئة التدريسية لجهودهم 

 المب ولة إلنجاح العام الدراسي الجديد. 

Follow us on Instagram: @Cambridgemangafkw 

Term: . Week: 7  6th October 3133  

‘Students achieving their full potential as active thinkers and self-motivated, life-long learners 
within a supportive environment’. 

DATES FOR THE 
DIARY: 

 
اسبوع التوعية بمرض السرطان : 

  3133اكتوبر  2.-9
 

أكتوبر  :3م الوردي: اليو
ي ه ا اليوم . 0200
يمكن  فن

الح ور إىل المدرسة  لطالب ل
األزرق مرتدين اللون الوردي أو 

ي زداد
ن
 الوعي بالرسالان. ع للمساعدع ف

SECONDARY  
BULLETON:  

 Afterschool clubs: 
من  1./3.من يوم االربعاء  

  2121للساعة   3121الساعة  
 

 كرة السلة  •
 عالم الروبوتات •
 رياضيات •

 
من  1./3.من يوم االربعاء  

  2121للساعة   3121الساعة  
 

 تاريخ •
 كلمات انجليزي •
 العاب •
 IGCSEاحياء  •

 
 
 

ي والمتوسط : 
 اطبتدا  

 سيبدأ ما بعد المدرسة النادي 

سيكون ه ا  واألس وع المقب . 

ن واألربعاء من  يومي اطثني 

 3:2:حتر   03:2الساعة 

 
 
  من أولياء اطمور يرى  . عرصا

ي الوقت المحدد  الح ور 
فن

من  الطالب طصطحاب 

ي موعد  الساحة الخلفية 
فن

  2:.:أقصا  
 
.عرصا  

WEEKLY ATTENDANCE   
Well done Year 3 and Year 2 for winning the 
highest weekly year group attendance! 
 
 
 

Attendance  
Target is: 

.11% 

CES Mangaf Attendance  
Week Ending 3811913133 

92% 

https://www.facebook.com/Cambridge-English-School-Kuwait-1451627648481011/
https://www.instagram.com/cambridge.e.s.kw/

